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3.  OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE VRANSKO 2017 
 
UVOD 
1. Temeljne informacije o Občini Vransko  
Občina Tabor  je bila ustanovljena konec leta 1998, ko se je stara Občina Žalec delila na šest novo 
oblikovanih občin: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko. Leži na 53,3m 2 površine in šteje po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1.1.2017- 2.614 prebivalcev. 
Vransko je najmlajša trška naselbina v Spodnji Savinjski dolini. Leži na njenem skrajnem zahodnem delu. Na 
severozahodu ga obdaja Dobroveljska planota s Čreto, na jugozahodu Zasavsko hribovje, proti vzhodu pa se 
z zaselki Čeplje in Prekopa razširja v osrednji del doline. 
Občina obsega naselja, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev naselij Brode, Čreta, 
Čeplje, Jeronim, Limovce, Ločica pri Vranskem, Prapreče, Prekopa, Selo pri Vranskem, Stopnik, Tešova, 
Vologa, Vransko, Zahomce, Zajasovnik, Zaplanina.   
2. Organizacijska struktura 
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor.  
Naloge občine, ki so opredeljene s posameznimi zakoni: Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o 
financiranju občin, Zakonom o javnih financah in drugimi izvedbenimi predpisi in statutom občine Tabor, 
opravlja občinska uprava, ki opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi 
z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti  in sicer na področju javne varnosti, socialne varnosti, 
gradnje cest in druge komunalne infrastrukture, izobraževanja, kulture, športa. Delo občinske uprave 
neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan, usmerja  in nadzoruje pa jo 
župan. Občina Vransko v letu 2017 ni imela direktorja občinske uprave, niti vršilca dolžnosti direktorja 
občinske uprave občine.   
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, Statutom občine in 
Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest. O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi 
odloča župan. 
3.Cilji občine   
Letni cilji občine so bili opredeljeni v samem sprejetem proračunu občine za leto 2017, to je aktu, s katerim 
so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prihodnje proračunsko leto. 
Sprejeti cilji so bili med letom tudi spremenjeni in dopolnjeni z rebalansom proračuna.  
Dolgoročni cilji so opredeljeni v sprejetem načrtu razvojnih programov za prihodnja štiri leta po posameznih 
področjih proračunske porabe. Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, Prometa, Prometne 
infrastrukture in komunikacij, Varovanja okolja in naravne dediščine, Prostorskega planiranja in 
stanovanjsko komunalne dejavnosti, Intervencijskih programov in obveznosti.  
Zgrajena je bila kanalizacija in vodovod nad graščino Brode ter izgradnja komunalnega priključka Podgorica-
Dolinšek.  V letu 2017 smo poplačali stroške za rekonstrukcijo ceste LC Ropasija – Vransko III. faza in  
stroške iz naslova izgradnje dovozne ceste z mostom do Poligona. Na področju intervencijskih programov in 
obveznosti so bili poplačani stroški iz naslova sanacije treh plazov v letu 2016 in sicer: pod stanovanjskim 
objektom Kosem v Stopniku, med JP 992 672 in JP 992 671 v naselju Zahomce in plaz na JP 992 701 Limovce 
– Poljanšek. 
4. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.  
Proračunsko leto 2017 je bilo zelo racionalno, varčno in smotrno naravnano. Na vseh ravneh in pri vseh 
uporabnikih proračunskih sredstev je bilo prisotno varčevanje in iskanje notranjih rezerv. 
5. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
V letu 2017 je bila s strani IJFP revizija d.o.o. opravljena notranja revizija poslovanja proračuna Občine 
Vransko za leto 2016. Predmet redne notranje revizije je bilo poslovanje občine v letu 2016, znotraj tega pa 
na podlagi ocene tveganja ter v dogovoru osredotočenje na področje investicij in osnovnih  sredstev. 
 
Poročilo o opravljenem nadzoru bo posredovano vsem svetnikom in nadzornemu odboru v  vednost, 
objavljeno pa bo tudi na spletnih straneh občine Vransko.  
V letu 2017 je nadzorni odbor občine Vransko opravil nadzora zaključnega računa za leti 2015 in 2016. 
Nadzor še poteka, tako da poročila še nismo prejeli.    
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3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe 
makroekonomskih gibanj med letom. 
 
Proračun Občine Vransko za leto 2017 je bil sestavljen v skladu s Proračunskim priročnikom za sestavo 
občinskih proračunov za leto 2016 in 2017, ki vsebuje: 
-  pravne podlage s področja javnih financ, računovodstva in javnih naročil in 
-  globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predlogov proračunov RS za leto 2016 in 2017. 
 
Predlog Proračuna Občine Vransko za leto 2017 je bil predložen na 14. redni seji Občinskega sveta občine 
Vransko dne 25.10.2016. Predlog Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2017 je predvidel, da bodo 
skupni prihodki znašali 2.677.904,80€ in skupni odhodki 2.608.29750€. Načrtovali smo odplačilo glavnic 
dolgoročnih kreditov v višini 141.802€ iz naslova dolgoročnih obveznosti za VŠD Vransko. Pri pripravi 
proračuna občine Vransko smo upoštevali izračune primerne porabe občine, ki je za občino Vransko za leto 
2017 znašala 1.717.184€, prihodek iz glavarine, izračunane na 1.698.242€ ter prihodek iz finančne izravnave 
v višini 18.942€ , ki jih je posredovala Vlada RS, dne 6.10.2016. Predlog proračuna  je bil v javni obravnavi.  
V tem obdobju smo po skrbnem načrtovanju  na občinski upravi predlog proračuna ustrezno dopolnili, in 
čistopis proračuna za leto 2017 je Občinski svet sprejel na 15. redni seji dne 13.12.2016. S sprejetjem so bili 
podani pogoji za izvrševanje načrtovanih programov in pravic proračunske porabe v letu 2017. Razvojne 
prioritete in naloge občine so bile opredeljene v sprejetem načrtu razvojnih programov od leta 2017 do 
2020, ki je  sestavni del proračuna za leto 2017. Sprejeti proračun je predvidel 2.704.954,80€ prihodkov ter 
2.632.872,50€ odhodkov. V računu financiranja smo predvideli 141.802€ odplačila glavnic dolgoročnih  
obveznosti. Odlok o sprejetem proračunu občine Vransko je bil objavljen v uradnem glasilu občine Vransko 
št. 62/2016 dne 22.12.2016.  
Pri izvrševanju proračuna so nastopili razlogi za rebalans proračuna. Rebalans proračuna je bil sprejet na 20. 
redni seji občinskega sveta, dne 17.10.2017.  Odlok o rebalansu  proračuna Občine Vransko  za leto 2017 je 
bil objavljen v uradnem glasilu občine Vransko Občinski Informator dne 27.10.2017, št. 70/2017. Predvideli 
smo 2.716.900,01€ prihodkov ter 2.572.222,85€ odhodkov. V računu financiranja smo predvideli 118.000€ 
najetja kratkoročnega likvidnostnega kredita, ter skupno odplačilo 236.000€ kratkoročnih kreditov in  
odplačilo obstoječih dolgoročnih kreditov v višini 141.802€. S tem je bil sprejet  rebalans proračuna, ki je s 
tem postal tudi zadnji veljavni plan proračuna občine Vransko za leto 2017.  
Proračun občine Vransko za leto 2017 je bil sestavljen v skladu s Proračunskim priročnikom za sestavo 
občinskih proračunov za leto 2017 in 2018, v katerem ni bilo bistvenih novosti glede sestave proračuna, ki 
vsebuje: 
- pravne podlage s predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih    
pomoči  in vrste proračunov 
- globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna ter finančnih načrtov proračunskih 
uporabnikov 
- pripravo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna  ter 
posrednih uporabnikov občinskega proračuna (postopek za pripravo, klasifikacija javnofinančnih prejemkov 
in izdatkov, struktura in obrazložitev proračuna)  
- dokumente za obravnavo občinskega proračuna na občinskem svetu (shema dokumentov potrebnih za 
obravnavo na OS, dokumenti predloženi OS na podlagi ZJF in ZSPDSLS, vsebina odloka) 
- sprejem in objava občinskega proračuna  
- poročanje o sprejetem občinskem proračunu 
- priloge 
- načrt razvojnih programov je obvezni –tretji del proračuna in mora biti sestavljen po pravilih, določenih v 
ZJF, kar omogoča APPra-O. 
 
Primerna poraba občine je za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za 
financiranje z zakonom določenih nalog občine. Način izračuna primerne porabe občine vsebinsko 
opredeljuje 13. člen ZFO-1.  Primerna poraba občine Vransko za leto 2017 je znašala 1.717.184€ sestavljena 
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iz povprečnine, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z 
zakonom določenih nalog. Na podlagi 11. člena ZFO-1, s tem da dogovor z reprezentativnima združenjema 
občin ni bil sklenjen in uredbe iz 12. člena ZFO-1 jo izračuna MF, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna. Povprečnina za leto 2017 je bila pri predhodnih izračunih primerne 
porabe občin, dohodnine in finančne izravnave, upoštevana v višini 530€. Formula za izračun vsebuje:  
število prebivalcev občine po podatkih Statističnega urada RS in sicer se zajemajo državljani RS s stalnim 
prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo 
prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Upoštevani so podatki na dan 1. januarja leta 2016 - v 
občini Vransko je po podatkih Statističnega urada RS 2.600 prebivalcev; korekcijske faktorje (površina 
občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, število prebivalcev starejših od 65 let in mlajših od 15 let). 
Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred 
letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba.  
Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi iz 
13. A člena ZFO-1. Na višino primernega obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, 
indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primeren obseg sredstev za več kot 15% višji 
od primerne porabe občine se presežek nad 15% zmanjša za 50%. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. 
člen ZFO. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na 
strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri 
posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno 
izravnavo.  
Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1 se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši 
s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu 
nakazovanja dohodnine občinam ( Uradni list RS,št. 123/08). Dohodnina se občinam nakazuje na podračun 
javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa 
jo občine evidentirajo na podkontu 700020-dohodnina občinski vir.   
Občina, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz glavarin ne more financirati primerne porabe, se 
iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki 
občine iz glavarine oziroma v prehodnem obdobju med primerno porabo občine ter seštevkom dohodnine 
in davčnih prihodkov občine.  
Na osnovi členitve, ki je bila dana v proračunu za leto 2017 je sestavljen tudi zaključni račun proračuna 
Občine Vransko za leto 2017. V njem so prikazani planirani in realizirani prihodki in odhodki za preteklo 
leto. Sestavljen je na osnovi zakonskih predpisov, ki urejajo javne finance in računovodstvo.  
 
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali 
primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in 
realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem 
 
Prejemki in izdatki so v splošnem delu proračuna izkazani v naslednjih izkazih:  
- bilanci prihodkov in odhodkov, 
- računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja. 
 
Prihodki in odhodki proračuna se priznavajo po načelu denarnega toka – plačane realizacije. To pomeni, da 
se priznajo pod dvema pogojema: 
- da je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov nastal  in  
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.  

 
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
 
Realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2017 znašajo 2.514.084,16€.  V primerjavi z 
načrtovanimi prihodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 92,9%, z  rebalansom proračuna pa 
92,5%. Realizirani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2017 znašajo 2.318.872,60€. V 
primerjavi z načrtovanimi odhodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 88,1%, z  rebalansom 
proračuna pa 90,2%.   
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PRIHODKI 
Realizirani prihodki obsegajo: 

1. Davčne prihodke 
2. Nedavčne prihodke 
3. Kapitalski prihodke 
4. Prejete donacije 
5. Transferne prihodki 

 
 

1. Realizirani davčni prihodkov (konti 700-davki na dohodek in dobiček, 703-davki na premoženje in 
704-domači davki na blago in storitev, 706-drugi davki in prispevki) predstavljajo 77,91% realizacije 
vseh prihodkov, to je 1.958.809,59€. V primerjavi z rebalansom-zadnjim veljavnim proračunom 
občine so bili realizirani v višini 98,7 %. Na večino teh prihodkov občina nima neposrednega vpliva, 
prav tako višino teh prihodkov predvidi država pri izračunu primerne porabe. Poleg tega zakonodaja 
na določenih mestih dovoljuje, da občine same definirajo davčno obveznost z občinskimi odloki 
(NUSZ).  
 

2. Realizirani nedavčni prihodki (konti 710-udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, 711-takse 
in pristojbine, 712-globe in druge denarne kazni, 713-prihodki od prodaje blaga in storitev ter 714-
drugi nedavčni prihodki) predstavljajo 9,78% oziroma 245.920,50€ vseh prihodkov. V primerjavi s 
sprejetim proračunom so bili realizirani v višini 133,6%, v primerjavi z rebalansom - zadnjim 
veljavnim proračunom pa 110,9%. Znotraj kontov 710 smo zabeležili prihodke v skupni višini 
165.918,86€ od tega prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 1.460,43€, prihodke iz naslova 
premoženja v skupni višini 164.458,43€ in sicer iz naslova najemnin za  stanovanja 43.219,78€, za 
grobove ter najemnina JKP (103.194,13€) in Simbio (3.910,29€) za komunalno infrastrukturo skupaj 
116.405,31€, prihodke iz naslova podeljenih koncesij v višini 843,34€ ter prihodki iz naslova 
najemnin za poslovne prostore 3.990€, prihodki iz naslova konta 711- takse in pristojbine v skupni 
višini 3.277,16€, prihodki iz naslova konta 712- globe in druge denarne kazni v višini 3.306,14€, 
prihodki iz naslova konta 713- prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 70€, prihodki iz naslova 
konta 714- drugi nedavčni prihodki v višini 73.348,34€; (komunalni prispevek v višini 59.540,84€, 
poplačilo obveznosti OŠ Vransko-Tabor po pogodbi o sofinanciranju prenove šolskih knjižničnih 
prostorov v višini 7.704,01€, ter ostali izredni  nedavčni prihodki v višini 6.103,49€-nakazila ZPIZ, 
Mako Turnšek, KZ Vransko,…) .     

 
3. Realizirani kapitalski prihodki (skupina kontov 72-kapitalski prihodki) predstavljajo 0,35% vseh 

prihodkov. Realizirali smo;  prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 6.325,04€ (za stavbno 
zemljišče parc. št. 818/2 v izmeri 71 m2, k.o. Tešova,  stavbno zemljišče parc. št. 345/4, k.o. Vransko 
v skupni izmeri 56,00 m2 in  stavbno zemljišče parc. št. 775/3, k.o. Vransko v skupni izmeri 30,00 
m2, za stavbno zemljišče parc. št. 860/1, parc. št. 860/2 in parc. št. 806/7, vse k.o. Tešova v skupni 
izmeri 1149 m2, k.o. Tešova;  prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 2.365,44€ za stavbno in 
kmetijsko zemljišče parc. št. 814/1 v skupni izmeri 97 m2, k.o. Tešova in za stavbno in kmetijsko 
zemljišče parc. št. 818/3 v izmeri 126 m2, k.o. Tešova. 

 
4. Transferni prihodki (konti 740-transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij) predstavljajo 

11,96% vseh prihodkov, to je 300.663,59€. V primerjavi s sprejetim proračunom 92,7%, v primerjavi 
z rebalansom-zadnjim veljavnim proračunom pa 70,2%. Prejeta sredstva so razdeljena na prejeta 
sredstva iz državnega proračuna, ki so bila realizirana v višini 238.121,62€ in zajemajo prihodke iz 
naslova prejetih sredstev iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna v višini 40.238€ 
(finančna izravnava),  investicijskih obveznosti državnega proračuna v višini 234.227,80€ (izplačilo 
sredstev po pogodbi št. 2550-16-420089 za sanacija javne poti št. 916022 Čeplje - AMZS poligon v 
višini 177.426,80€, v skladu s pogodbo za sofinanciranje projekta Obnova LC 490124 Ropasija - 
Vransko, III. faza v višini 50.762€, taksa MORS v višini 6.039€), druga prejeta sredstva iz državnega 
proračuna za tekočo porabo v višini 26.197,79€ (od tega za sofinanciranje za SOU občin Tabor-
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Vransko za leto 2016 v višini 22.344,15€ in SOU medobčinski inšpektorat 280,40€, za vzdrževanje 
gozdnih cest po pogodbi v višini 2.816,86€ in 756,38€ za dodatna sredstva za financiranje 
družinskega pomočnika za leto 2016). 

 
 
 

 
 

 
 
ODHODKI 
  
Realizirani odhodki obsegajo: 

1. Tekoče odhodke 
2. Tekoče transfere 
3. Investicijske odhodke 
4. Investicijske transfere 

 
Tekoči odhodki in transferi pomenijo zagotavljanje sredstev za obveznosti, ki jih mora občina pokrivati na 
podlagi različnih predpisov. Tekoči odhodki in transferi se iz leta v leto povišujejo hitreje kot pa sredstva za 
primerno porabo, zato nam ostaja vse manj sredstev za investicije. Investicije se in se bodo lahko izvajale le 
iz lastnih prihodkov, kreditov in pridobljenih sredstvih na razpisih. 
     

1. Tekoči odhodki (konti 400-plače in drugi izdatki zaposlenim, 401-prispevki delodajalcev za socialno 
varnost, 402-izdatki za blago in storitve, 403-plačila domačih obresti in 409-rezerve) predstavljajo 
29,49% vseh realiziranih odhodkov ali 683.703,82€. Tekoči odhodki so bili v primerjavi s prejetim 
proračunom realizirani 96,1%, z  rebalansom-zadnjim veljavnim proračunom pa 84,1%.  

 
2. Tekoči transferi (konti 410-subvencije, 411-transferi posameznikom in gospodinjstvom, 412-

transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, 413-drugi tekoči domači transferi) predstavljajo 
41,79% vseh realiziranih odhodkov ali 968.997,59€, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom 
99,8% oz. z rebalansom-zadnjim veljavnim proračunom pa 95,8%.   
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3. Investicijski odhodki (konti 420-nakup in gradnja osnovnih sredstev) predstavljajo 25,68% delež 
vseh  realiziranih odhodkov ali 595.422,53€. V primerjavi z veljavnim proračunom so bili realizirani 
66,2% z  rebalansom-zadnjim veljavnim proračunom  pa v višini 87,5%.  

  
4. Investicijski transferi (konti 431-investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki, konti 432-investicijski transferi proračunskim uporabnikom)  predstavljajo 
3,05% vseh realiziranih odhodkov ali 70.748,66€. V primerjavi  s sprejetim  proračunom so bili 
realizirani 140,2%, v primerjavi z rebalansom-zadnjim veljavnim proračunom  pa 105,7%. 
 

 
 

 
 
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 195.211,56€. 
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
V letu 2017 občina Vransko ni  izkazovala prometa v računu finančnih terjatev in naložb. 
 
C.  RAČUN FINANCIRANJA 
 
V  letu 2017 smo najeli kratkoročni kredit v višini 118.000€ in ga do konca leta tudi odplačali. Odplačali smo 
tudi 118.000€ kratkoročnega kredita prenesenega iz leta 2016. V skladu z navodili MF, se pri zaključni 
realizaciji v računu financiranja, najeti in odplačani kratkoročni kredit v istem proračunskem letu, ne 
evidentira. Odplačali smo tudi 141.801,96€ glavnice dolgoročnih obveznosti pri poslovnih bankah za 
namene VŠD Vransko.  
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 
2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17- ZIPRS1819) se občinam za sofinanciranje investicij v 
lokalno javno infrastrukturo, ki so uvrščene v NRP, zagotavljajo 5% skupne primerne porabe občin, pri 
čemer se v letu 2017 2% sredstev zagotavljata v obliki nepovratnih sredstev  iz državnega proračuna,  3% 
sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračun države (v obliki povratnih sredstev 
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z moratorijem do 15.3.2018 brez obresti z dobo vračanja do 10 let), iz tega naslova smo prejeli dolgoročni 
kredit pri državnem proračunu v višini 76.143€. 
V letu 2017  ni bilo izdanih nobenih poroštev.  
 
Zbirni prikaz realizacije po zaključnem računu proračuna za leto 2017 
                        
 Besedilo Realizacija  2017 

 
 A. Bilanca prihodkov in odhodkov    
1 Prihodki 2017 2.514.084,16 
2 Odhodki 2017 2.318.872,60 
3 Proračunski presežek/primanjkljaj  (1-2)   195.211,56 
   
 B. Račun finančnih terjatev in naložb  
4 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev   0   
5 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev  0  
6 Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev  

(4-5) 
0 

   
 C. Račun financiranja  
7 Zadolževanje  76.143,00 
8 Odplačila dolga 259.801,96 
9 Neto zadolževanje (7-8) 183.658,96 
   
10 Stanje  sredstev na računih 31.12.  25.091,62 
 
3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF 
 
41. člen ZFJ govori o vključevanju novih obveznostih v proračun. Župan vključi nove obveznosti v proračun 
tako, da določi, da se za njihovo financiranje odpre nova proračunska postavka, opremljena z ustreznimi 
konti in na njej določi potrebno višino pravic porabe. Zagotavljanje teh pravic porabe in s tem tudi 
financiranje novih obveznosti je mogoče samo, če je v ta namen mogoče zagotoviti pravice porabe iz 
naslova večjih proračunskih prejemkov ali pa s prerazporeditvami neporabljenih pravic porabe. Iz naslova 
tega člena smo v rebalansu proračuna za leto 2017 vključili nove proračunski postavke zaradi bolj 
preglednih stroškov, na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine; Proračunska postavka 05021 
Izgradnja komunalnega priključka Podgorica-Dolinšek v višini 14.374,58€ za izgradnjo kanalizacijskih 
priključkov ter stroške nadzora in projektne dokumentacije. 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost;  Proračunska postavka 06032 Praznična okrasitev naselij; v višini 1.397,67€ za nakup 
in menjavo novoletne razsvetljave. 19 Primarno in sekundarno izobraževanje; Proračunska postavka 09016 
Ureditev knjižnice in multimedijske učilnice v OŠ v višini 21.736,91€ za poplačilo obveznosti iz leta 2016. 
 
Znotraj nekaterih postavk je bilo potrebno zagotoviti več sredstev kot jih je bilo planiranih pri sprejemu 
proračuna.  Največje odstopanje je na naslednji proračunski postavki: 15 Varovanje okolja in naravne 
dediščine; Proračunska postavka 05019 Izgradnja kanalizacije nad graščino Brode iz premalo planiranih 
sredstev v višini 20.000€ na 60.526,48€. 23 Intervencijski programi in obveznost; Proračunska postavka 
08022 Posebni programi v primeru nesreč  Planirana sredstva v višini 20.000€ smo z rebalansom povečali na 
116.296,02€ za sanacijo plazu LC Prapreče-Lipa ter sanacijo na odcepu JP Podbregar. Iz tega naslova naj bi 
prejeli tudi sredstva s strani države, ki pa je svojo obveznost prenesla v proračunsko leto 2018. 
Znotraj nekaterih postavk je bilo potrebno zagotoviti manj sredstev kot jih je bilo planiranih pri sprejemu 
proračuna. Največje odstopanje je na naslednjih postavkah: na področju 13 Promet, prometna 
infrastruktura in komunikacije; Proračunska postavka 04051 Rekonstrukcija LC 490112 Prapreče-Lipa iz 
prvotno planiranih 92.000€ na 2.000€ za načrte in drugo projektno dokumentacijo, izvedbo pa smo zaradi 
pomanjkanja sredstev, v NRP prestavili v leto 2018. Proračunska postavka 15051 Ureditev osrednjega trga 
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Vransko s parkirišči  zaradi pomanjkanja sredstev iz prvotno planiranih 16.400€ na 5.000€. 16 Prostorsko 
planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost; Proračunska postavka 16031 Zunanja ureditev 
pokopališča Vransko, II. faza; ravno tako zaradi pomanjkanja sredstev,  planiranih 30.000€ v NRP prestavili v 
leto 2018 oziroma 2019. Proračunska postavka 06007 Nakup zemljišč postavko smo zmanjšali iz planiranih 
47.000€ na 12.125,81€, ker je bilo pri sestavi proračuna planirano preveč. 18 Kultura, šport in nevladne 
organizacije; Proračunska postavka 08026 Schwentnerjeva hiša z rebalansom smo planirana sredstva v 
višini 159.582,64€ zmanjšali na 2.365€, kar predstavlja  tekoče stroške električne energije ter vode in 
komunalnih storitev ter strošek izdelave DIIP-a za projekt "Revitalizacija Schwentnerjeve hiše«, zaradi 
prijave na razpis Ministrstva za kulturo, kjer pa nismo bili uspešni, zato izvedbo načrtujemo v letu 2018 in 
2019, s sredstvi LAS in lastnimi proračunskimi sredstvi. 
    
3.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske 
odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 
47. členom ZJF 
 
47. člen ZFJ govori o spremembah neposrednih uporabnikov med letom. V občini Vransko v letu 2017  ni 
bilo sprememb na tem področju.  

 
3.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 
 
Na proračunski postavki 08007 Proračunska rezerva smo oblikovali s sprejetim proračunom  rezervo v višini 
28.000€, z rebalansom-zadnjim veljavnim planom pa smo jo povečali na 38.291,63€. V letu 2017 smo 
porabili 37.670,04€. Na proračunski postavki 08022 Posebni programi v primeru nesreč smo s sprejetim 
proračunom oblikovali rezervo  v višini 20.000€, z rebalansom-zadnjim veljavnim proračunom povečali na 
116.296,02€, porabili pa smo 6.296,02€.   Iz tega naslova naj bi prejeli tudi sredstva s strani države, ki pa je 
obveznosti prenesla v proračunsko leto 2018. 
Sredstva proračunske rezerve, ki so bila planirana v proračunu občine Vransko za leto 2017 so se porabila za 
sledeče namene:   
 

Z. ŠT. KOMU NAMEN ZNESEK 
1. Grading d.o.o. Geotehnične raziskave in PZI na JP št. 992 691 Brce 

- poplačilo iz 2016 
209,40 

2.   Grading d.o.o. Geološka poročila (Pogačar-Prapreče in 
Zg.Limovce) 

488,00 

3. Tris d.o.o. Sanacija ceste do cerkve Matere božje na Čreti 4.428,60 
4.   Tris d.o.o. Sanacija posedkov na JP Čeplje 916041 6.326,76 
5.   Energetika projekt d.o.o. Čiščenje obcestnih jarkov in funkcionalna 

usposobitev elementov za odvodnjavanje 
meteornih vod in sanacija poškodb na vozišču 
Osredek-Loke po neurju 28.4.2017 

1.563,32 

6. Energetika projekt d.o.o. Čiščenje obcestnih jarkov in funkcionalna 
usposobitev elementov za odvodnjavanje 
meteornih vod in sanacija poškodb na vozišču 
Brode-Tešova po neurju 28.4.2017 

1.720,63 

7. Energetika projekt d.o.o. Čiščenje obcestnih jarkov in funkcionalna 
usposobitev elementov za odvodnjavanje 
meteornih vod ter sanacija poškodb na vozišču 
Ločica-Zahomce-Dol 

3.686,48 

8. Energetika projekt d.o.o. Sanacija cest po neurju april 2017, odcep Križnik-
Podgrad  

650,06 

9. Energetika projekt d.o.o. Sanacija po neurju april 2017- odcep Križnik 2.020,92 
10. Energetika projekt d.o.o. Sanacija po neurju april 2017 – Čreta-Remic 4.079,51 
11. Sašo Cizej s.p. Sanacija na JP 992671 Ločica-Zahomce-Dol-Tabor 4.689,83 
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12. Energetika projekt d.o.o. Sanacija ceste po neurju Pider-Zaplanina    2.527,13 
13. Energetika projekt d.o.o. sanacijo cest po neurju 28.4.2017, Zaboršt-Stari 

grad     
3.184,36 

14. Energetika projekt d.o.o. Sanacija cest po neurju 28.4.2017, odcep Kamnik 673,94 
15. Energetika projekt d.o.o. Sanacija cest po neurju 28.4.2017-sanacija poškodb 

na vozišču Ropasija 
1.421,10 

 SKUPAJ  37.670,04 
 
 

ŠT. 
ŠT. 

KOMU NAMEN ZNESEK 
1. Voc Celje d.d. poplačilo iz naslova sanacije plazu na JP 

Limovce- Poljanšek 
3.612,02 

  Poljanšek  
2. Grading d.o.o. Izdelava projektne dokumentacije na JP 992 691 

Brce 
1.342,00 

3. Grading d.o.o. Izdelava projektne dokumentacija za plaz LC 
490112  

1.342,00 
  Prapreče-Lipa  
4. Semprimožnik Andrej sofinanciranje prevoza pitne vode na Vologo-

Kale 
200,09 

5. Kropivšek Vojko sofinanciranje prevoza pitne vode na Osredek                          133,40 
6. Pikelj Martin sofinanciranje prevoza pitne vode na Ropasijo 66,69 
 SKUPAJ   6.696,20 

 
 
3.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu 
niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu. Na podlagi tretjega odstavka 18. člena odloka o proračunu občine o uporabi sredstev 
splošne proračunske rezervacije odloča župan. 
 
V letu 2017 so bila sredstva  s prejetim proračunom določena v višini 10.000€, enako z rebalansom-zadnjim 
veljavnim proračunom, realizirana pa v skupni višini 12.109,70€, ki smo jih porabili za sledeče namene:  
 
Z. ŠT. KOMU NAMEN ZNESEK 
1.  Egis d.o.o Inštalacija defibrilatorja 225,21 
2.  Medicinska fakulteta Sredstva za humanitarno medicinsko 

odpravo v Matango, Madagaskar 
(sklep št. 192, 15. RS OS) 

600,00 

3.  Župnija Vransko Za obnovo cerkve na mesto venca 
dobitnici občinskega priznanja 
(Marija Granda) 

40,00 

4.  Zdenka Ferme Sofinanciranje prevoza pitne vode za 
Zg. Limovce 

66,69 

5.  Matic Kreča Sofinanciranje prevoza pitne vode za 
Osredek, 

133,40 

6.  Energetika Projekt d.o.o. Povrnitev stroškov postopka, v 
zadeve izločitvene pravice        

10.394,40 

7.  Društvo rejnic Celjske regije Sredstva za dobrodelni koncert 
(sklep 4. kolegija župana z dne 
20.3.2017) 

50,00 

8.  Šolski center Celje Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko in medije 

Sredstva za sodelovanje na 
svetovnem prvenstvu RoboCup 
Junior 2017 v Nagoyi     

600,00 

 SKUPAJ   12.109,70 
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ZAKLJUČEK  
 
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2017 bo do 15.4.2018 posredovan OS in Nadzornemu 
odboru v pregled in obravnavo. Zaključni račun se bo obravnaval na prvi naslednji seji OS.  
Zaključna realizacija za leto 2017 je bila do 31.3.2018 poslana na Ministrstvo za finance, prav tako tudi 
predlog zaključnega računa proračuna v skladu s Pravilnikom o predložitvi zaključnih računov občinskih 
proračunov. Župan bo po sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvestil Ministrstvo za 
finance in sicer v tridesetih dneh po njegovem sprejemu (98. člen ZJF). Obvestilo bo vsebovalo datum seje 
občinskega sveta, na kateri bo sprejet zaključni račun občinskega proračuna.   
 
Na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve smo do predpisanega roka 
(28.02.2018) poslali letno poročilo za leto 2017, ki je vsebovalo:  
- računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov  
- poslovno poročilo in 
- izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ 
- računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov za EZR. 
 
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
3.2.1. PRIHODKI 
 
Skupaj so bili prihodki občine Vransko v letu 2017 realizirani v višini 2.514.084,16€, kar pomeni 92,5% 
realizacijo v primerjavi z rebalansom-zadnjim veljavnim proračunom za leto 2017.  
 
70 DAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini 1.958.809,59€ kar predstavlja 98,7% realizacijo rebalansa –
zadnjega veljavnega proračuna za leto 2017. 
Davčni prihodki so določeni v večji meri z državnimi predpisi, na določenih mestih pa zakonodaja občinam 
dovoljuje, da same definirajo davčno obveznost s svojimi odloki (npr. NUZS).   
 
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  
7000 – Dohodnina,  je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov, realizirana je bila 100% 
v primerjavi z rebalansom-zadnjim veljavnim proračunom za leto 2017 in sicer v višini 1.688.286€.  
 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE  
7030 – Davki na nepremičnine to so davki od premoženja in nadomestila od uporabe stavbnega zemljišča 
od fizičnih ter pravnih oseb ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
Realizacija 157.097,70€ predstavlja 89,3% na veljavni rebalans-zadnji veljavni proračun, od tega predstavlja 
največji delež prihodkov NUSZ od pravnih oseb v višini 86.705,39€ ter NUSZ od fizičnih oseb v višini 
64.612,19€. Razliko med planom in realizacijo, predstavljajo neporavnane obveznosti pravnih oseb iz 
naslova NUSZ. 
 7031 – Davki na premičnine, to je davek na posest plovnih objektov, realizacija predstavlja 114,4% na  
rebalans-zadnji veljavni proračun in znaša 114,42€.  
7032 - Davki na dediščine in darila, ustvarili smo 448,9€ prihodkov iz naslova davkov na dediščine in darila 
ter zamudne obresti davkov občanov. V primerjavi z rebalansom-zadnjim veljavnim proračunom predstavlja 
14,5%.  
7033 - Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (od pravnih in fizičnih oseb). Realizirali smo 
53.306,68 kar predstavlja 94,5% na rebalans proračuna –zadnji veljavni proračun.  

 
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  
7044 – Davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba, ki v RS 
zadane dobitek in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka) v višini 772,86€.  
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7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev (med te davke spadajo: okoljska dajatev za onesnaževanja 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest). Ustvarili 
smo 53.833,03€ prihodkov kar predstavlja 98,5% na rebalans-zadnji veljavni proračun. Od tega 43.304,19€ 
iz naslova okoljske dajatve, 2.658,68€ turitične takse in 7.870,16€ pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.  
7060-Drugi davki  predstavljajo nerazporejene prilive Furs-a, realizacije na tem kontu,  v letu 2017 ni bilo.       
 
71  NEDAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini 245.920,50, kar predstavlja 84,1% rebalansa-zadnjega 
veljavnega proračuna za leto 2017. 
 
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki,realizacija v višini  
1.460,43€ predstavlja prihodek iz naslova izplačila dividende Sipra Žalec.  
7102 – Prihodki od obresti  v letu 2017 na tem kontu ni bilo realizacije.   
7103 – Prihodki od premoženja, Ustvarili smo 164.458,43€ prihodkov, kar predstavlja 111,4% realizacijo na  
rebalans –zadnji veljavni proračun.  Iz naslova prihodkov najemnin za poslovne prostore smo ustvarili 
3.990€ prihodkov (Telekom Slovenije, 5. OVK) iz naslova najemnin za stanovanja 43.219,78€ (Sipro d.o.o. 
Žalec, večja realizacija iz naslova zadržanih najemnin iz preteklih let), iz naslova prihodkov od drugih 
najemnin 116.405,31€ (iz naslova po Pogodbi o poslovnem najemu z JKP Žalec 103.194,13€, iz naslova 
Pogodbe o poslovnem najemu z Simbio d.o.o. 3.910,29€, iz naslova prihodkov grobnin 9.300,89€) in iz 
naslova podeljenih koncesij 843,34€. 
 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE  
7111 – Upravne takse  
To je prihodek od taks, ki se plačujejo za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri 
upravnih organih in so 100% prihodek občinskih proračunov ter v taksnih vrednotnicah (koleki), ki se 
razporejajo v delitvenem razmerju 70% v državni in 30% v občinski proračun. Realizirali smo 3.277,16€ 
prihodkov, kar predstavlja 102,4% na  rebalans-zadnji veljavni proračun.   
 
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
7120 – Globe in druge denarne kazni, V skupnem smo realizirali 3.306,14€ prihodkov, kar predstavlja 78,7% 
realizacijo na rebalans-zadnji veljavni proračun; od tega iz naslova glob za prekrške 80€ ter iz naslova 
prihodka od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora 3.226,14€.   
 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  
7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev  Realizacija teh prihodkov znaša 70€, kar predstavlja 14% na 
rebalans-zadnji veljavni proračun. Sem uvrščamo prihodke, ki jih občina doseže s svojo dejavnostjo oziroma 
zaračuna uporabnikom: - prihodki za povračilo stroškov čiščenja (5. OKVK), povračilo stroškov za vnos v 
program Ajda (Uprava RS za zaščito in reševanje).     
 
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI  
7141 – Drugi nedavčni prihodki  Realizacija teh prihodkov znaša 73.348,34€ kar predstavlja 54,3% realizacijo 
na rebalans-zadnji veljavni proračun. Komunalni prispevek, ki ga plača zavezanec pred izdajo gradbenega 
dovoljenja in pomeni plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča je bil realiziran v 
višini 59.540,84€, drugi izredni nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 13.807,50€ (poplačilo  OŠ 
Vransko-Tabor po pogodbi o sofinanciranju prenove šolskih knjižničnih prostorov v višini 7.704,01€ ter 
ostali v višini 6.103,49€-nakazila ZPIZ,povračilo sodnih stroškov,doplačilo službenih telefonov,Mako Turnšek 
d.o.o., KZ, …).      
 
72 KAPITALSKI PRIHODKI so realizirani v višini 8.690,48€  kar predstavlja 81% realizacijo na rebalans-zadnji 
veljavni proračun.   
 
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV  
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7220-Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 2.365,44€ za stavbno in kmetijsko zemljišče parc. št. 
814/1 v skupni izmeri 97 m2, k.o. Tešova (Pečovnik) in za stavbno in kmetijsko zemljišče parc. št. 818/3 v 
izmeri 126 m2, k.o. Tešova. (Orehovec). 
7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, so bili realizirani v skupni višini 6.325,04€; za stavbno zemljišče 
parc. št. 818/2 v izmeri 71 m2, k.o. Tešova,  stavbno zemljišče parc. št. 345/4, k.o. Vransko v skupni izmeri 
56,00 m2 in  stavbno zemljišče parc. št. 775/3, k.o. Vransko v skupni izmeri 30,00 m2, za stavbno zemljišče 
parc. št. 860/1, parc. št. 860/2 in parc. št. 806/7, vse k.o. Tešova v skupni izmeri 1149 m2, k.o. Tešova. 
 
74  TRANSFERNI PRIHODKI so realizirani v višini 300.663,59€ kar predstavlja 70,2% realizacijo na rebalans-
zadnji veljavni proračun.   
 
740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 
7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila realizirana v višini 300.663,59€, kar prestavlja 70,2% 
realizacijo na rebalans-zadnji veljavni proračun; sestavljajo jih naslednji prihodki: 

 prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna, v višini 40.238€ (finančna 
izravnava), 

  prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 234.227,80€ (izplačilo sredstev po 
pogodbi št. 2550-16-420089 za sanacija javne poti št. 916022 Čeplje - AMZS poligon v višini 
177.426,80€, v skladu s pogodbo za sofinanciranje projekta Obnova LC 490124 Ropasija - Vransko, 
III. faza v višini 50.762€, taksa MORS v višini 6.039€),  

 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 26.197,79€ (od tega za 
sofinanciranje za SOU občin Tabor-Vransko za leto 2016 v višini  22.344,15€ in SOU medobčinski 
inšpektorat 280,40€, za vzdrževanje gozdnih cest po pogodbi v višini 2.816,86€ in 756,38€ za 
dodatna sredstva za financiranje družinskega pomočnika za leto 2016). 
 

 
3.2.2. ODHODKI 
 
1. UVOD 
 
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov upoštevajoč 
institucionalno (kdo porablja finančna sredstva), programsko (za kaj se uporabljajo finančna sredstva), 
ekonomsko (kaj se plačuje iz javnih sredstev) in  funkcionalno klasifikacij, ki je določena z uredbo o 
funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih 
izdatkov po posameznih funkcijah države oz. občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih 
izdatkov je sklad z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. 
Neposredni uporabniki proračuna (institucionalna klasifikacija) in hkrati predlagatelji finančnih načrtov 
Občine Vransko so: 

- župan 1000 
- občinski svet 2000 
- nadzorni odbor 3000 
- občinska uprava 4000 
 

Izdatki v proračunu oziroma finančnih načrtih neposrednih proračunskih uporabnikov se v skladu s 
pravilnikom o programski klasifikaciji razvrščajo v:  

- področja porabe (PP) 
- glavne programe (GRP) 
- in podprograme (PPR). 

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, 
upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih 
uporabnikov. 
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Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v 
finančnih načrtih neposrednega uporabnika. Glavni programi so določeni s predpisano programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.  Glavni program ima določene splošne cilje s katerimi se izvajajo 
cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti. 
 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so uvrščeni izdatki v finančnem načrtu 
praviloma enega neposrednega uporabnika. 
 
Pri razvrščanju izdatkov izhajamo še iz manjših enot izdatkov in sicer: 

- proračunske postavke (PP) in  
- podskupine kontov. 

 
Proračunska postavka je del podprograma, ki izkazuje celotno aktivnost ali del aktivnost ali projekta ali 
ekonomski pomen porabe sredstev delovnega področja enega (posameznega) neposrednega uporabnika. 
 
Podkonto (ali proračunska vrstica) pa je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim 
načrtom natančno  določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za 
izvrševanje proračuna. 
 
2. FINANČNI NAČRTI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA 
 
Izkazujejo finančne načrte neposrednih uporabnikov, ki so posebej obrazloženi. Obrazložitve je pripravila 
občinska uprava, vsak zaposleni s svojega delovnega področja.  
Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno dosledno upoštevanje 
nazivov kontov in podkontov  iz Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike 
in druge osebe javnega prava. 
 
PU 1000 ŽUPAN 
 
Župan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim Statutom 
in drugimi pravnimi akti. Župan predstavlja in zastopa občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega 
sveta. Župan je predstojnik občine. Župan s sklepom imenuje tudi podžupana/njo. 
Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Statut Občine Vransko 
- Poslovnik občinskega sveta 

 
Globalni cilji: 

- skrb za razvoj občine 
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave 
- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov 

 
Letni planirani cilji in rezultati: 

- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev 
- usklajevanje interesov med proračunskimi porabniki 
- promocija občine v medijih 
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov 
- objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta 
 

Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM  
 
To področje zajema dejavnost župana in podžupana/ov. 
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Program 0101 Politični sistem: za to področje je občina v letu 2017 porabila 48.062,45€, kar predstavlja 
102,7% na sprejeti proračun in 99,8% na rebalans –zadnji veljavni proračun. 
Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov; na tem podprogramu ima občina naslednje 
proračunske postavke: 
Proračunska postavka 01001 Plače in drugi izdatki - župan (za opravljanje funkcije imajo občinski 
funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oz. plačilo za opravljanje funkcije, če to 
opravljajo nepoklicno. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o začasnem znižanju 
plač funkcionarjev, Kolektivne pogodbe za JS in aneksa h kolektivni pogodbi, Zakona o lokalni samoupravi, 
Zakona o interventnih ukrepih ter na podlagi 57. člena Poslovnika občinskega sveta občine Vransko  je  
župan Občine Vransko uvrščen v VI. skupino oz. 49. plačni razred in mu v skladu s tem določena plača in 
dodatki.  Župan  Občine Vransko opravlja funkcijo profesionalno. Realizirani odhodki vsebujejo stroške plač, 
povračil, stroške regresa, prispevkov, stroške premij kolektivnega zavarovanja ter stroške prevoza v državi.  
Področje plač in drugih prejemkov in delovnega razmerja se v letu 2017 ni spreminjalo, saj je vlada sprejela 
Zakon o izvrševanju proračuna RS 1617, s katerim so opredeljeni in omejeni vsi prihodki funkcionarjev  in JU 
(zneski  za izplačilo regresa za letni dopust, povrnitev stroškov prevoza na in iz dela, jubilejne nagrade, 
regres za prehrano itd.) 
Realizacija na proračunski postavki 01001 Plače in drugi izdatki župan tako znaša 48.062,45€ odhodkov.  

 
PU 2000 OBČINSKI SVET 
 
Delovno področje: 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Njegove naloge 
so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Vransko. 
 
Občinski svet Občine Vransko šteje 11 članov in ima 5 stalnih delovnih teles – odborov in komisij, ki v okviru 
svojega delovnega področja v skladu s Statutom in Poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz 
pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja je edina komisija, ki jo opredeljuje že Zakon o lokalni samoupravi. 
Zakonodaja: 

- Ustava Republike Slovenije 
- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o političnih strankah, 
- Zakon o volilni kampanji, 
- Statut občine Vransko, 
- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Vransko, 
- Občinski odloki in pravilniki. 

 
Cilji delovanja: 

- obravnava in sprejem Statuta in poslovnika, 
- obravnava in sprejem drugih splošnih aktov občine (odloki, pravilniki itd.), 
- obravnava in sprejem prostorskih aktov,  
- razvojnih planov in drugih strateških dokumentov, 
- proračuna in zaključnega računa občine, 
- odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,  
- usmerjanje delovanja javnih zavodov in javnih podjetij, katerih  so/ustanoviteljica je občina, 
- sodelovanje z županom in občinsko upravo. 

 
 
 
Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM  
 
Program 0101 Politični sistem: za to področje smo v letu 2017 porabili 14.277,96€, kar predstavlja 106,6 % 
realizacijo na rebalans-zadnji veljavni proračun.     
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Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta  
Proračunska postavka 01003-Občinski svet sejnine 
Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin svetnikom občine Vransko. Višina za  posamezno sejo je 
določena s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta 
in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Na osnovi evidence aktivnosti je bilo za  
izplačilo sejnin porabljeno 11.305,67€ (izplačana je bila ena izredna seja in šest rednih sej, ter tri seje KVIAZ) 
kar predstavlja 96,9% na rebalans-zadnji veljavni proračun.     
Proračunska postavka 01004 Financiranje političnih strank 
Sredstva v višini 2.826€ so bila porabljena za redno delovanje političnih strank za leto 2017, na podlagi 
rezultatov lokalnih volitev 2014, in sicer za stranke: SDS, SLS, NSI.  
Proračunska postavka 01005 Zunanji člani občinskih odborov-sejnine 
Realizirana sredstva v višini 101,32€ so bila porabljena za plačilo sejnine članom odbora za kmetijstvo.  
 
PU 3000 NADZORNI ODBOR 
 
Delovno področje: 
Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojni finančni načrt. Je najvišji organ nadzora porabe 
proračunskih sredstev. NO deluje na osnovi Poslovnika in  skladno z letnim programom dela, ki ga je dolžan 
predložiti občinski upravi in županu. Župan je dolžan zagotoviti nadzornemu odboru sredstva za delovanje.  
Nadzorni svet občine Vransko sestavljajo predsednik in dva člana. 
Zakonodaja: 
- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o javnih naročilih, 
- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o financiranju občin, 
- Poslovnik o delovanju Nadzornega odbora. 
 
Globalni cilji: 
- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov; 
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. 
 
Letni cilji in planirani rezultati: 
-  nadzorovanje proračunskih uporabnikov, 
-  opraviti 2-3 nadzore zakonitosti poslovanja proračunskih porabnikov; 
-  s konkretnimi predlogi usmerjati proračunske uporabnike tako, da se dosežejo zastavljeni globalni cilji. 
 
Področje proračunske porabe: 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Program 0203  Fiskalni nadzor 
Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora: realizacijo v višini 3.504,15€ ali 40,4%  rebalansa-
zadnjega veljavnega proračuna; sestavljajo naslednje proračunske postavke: 
Proračunska postavka 01017 Nadzorni odbor sejnine 
Je namenjena pokrivanju stroškov seminarjev in stroškov sejnin. Realizacija v višini 3.504,15€ prestavlja 
realizacijo za plačilo 11. in 12.  seje članom NO iz preteklih let in plačilo 13. do 17. seje v letu 2017. 
Proračunska postavka 01018 Nadzorni odbor materialni stroški na tej postavki ni bilo realizacije. 
 
 
PU 4000 OBČINSKA UPRAVA 
 
Delovno področje: 
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge 
in notranjo organizacijo.  Na podlagi  Zakona o lokalni samoupravi in nalog, ki so občinam dodeljene v še 
cca. 100 področnih zakonih, izvaja občinska uprava naslednje najpomembnejše naloge: upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, 
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organizacijske in tehnične naloge za župana, občinski svet in delovna telesa občinskega sveta, vaške 
skupnosti, volilno komisijo, in ostale naloge, vezane za področje delovanja občine uprave (kadrovske 
zadeve, premoženjskopravne zadeve, civilna zaščita itd). Občinska uprava Občine Vransko je enovit organ, 
ki ima na dan 31.12.2017 4,5 zaposlenih, od tega vsi na uradniških delovnih mest, župan opravlja funkcijo 
profesionalno.  S polovičnim delovnim časom  delo opravlja višja svetovalka za družbene dejavnosti.  
Strokovne naloge družbenih dejavnosti se izvajajo na dislocirani enoti Vransko 23 (športna dvorana).  
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Organ skupne 
občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo 
občinski sveti. Občina Vransko in Občina Tabor sta v letu 2003 z odlokom ustanovili organ Skupne občinske 
uprave za izvajanje proračunskega računovodstva, v katerem delo opravljajo 3 uslužbenke s sedežem v 
občini Tabor, tako da na občino Vransko, v skladu z medsebojno pogodbo, odpade 1,65 zaposlene v SOU. 
 
Izvajanje inšpekcijskih nalog iz lastne pristojnosti  in nalog redarstva je Občina Vransko, na osnovi v 
decembru 2009 sprejetega Odloka o ustanovitvi Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja ter 
sklenjene medsebojne pogodbe, zagotovila v okviru  Medobčinske skupne občinske uprave, s sedežem v 
Velenju. 
 
Zakonodaja (najpomembnejša): 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o lokalnih volitvah 
- Zakon političnih strankah 
- Zakon o volilni kampanji 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o splošnem upravnem postopku 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
- Zakon o vrtcih 
- Zakon o osnovni šoli  
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
- Zakon o glasbenih šolah  
- Zakon o izobraževanju odraslih 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  
- Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije  
- Zakon o lekarniški dejavnosti 
- Zakonu o socialnem varstvu 
- Stanovanjski zakon 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
- Zakon o Rdečem križu Slovenje 
- Zakon o humanitarnih organizacijah 
- Zakon o zavodih 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
- Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine 
- Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lasti 
- Zakon o knjižničarstvu 
- Zakon o skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
- Zakon o športu 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Zakon o društvih 
- Zakon o ustanovah 
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- Zakon o medijih; 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
- Zakon o graditvi objektov, 
- Zakon o prostorskem načrtovanju, 
- Zakon o vodah; 
- Zakon o javnih cestah, 
- Zakon o gostinstvu, 
- Zakon o razvoju malega gospodarstva, 
- Zakon o kmetijstvu, 
- Zakon o trgovini, 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči, 
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti, 
- Zakon o plačilnem prometu, 
- Zakon o davku na dodano vrednost, 
- Zakon o računovodstvu, 
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, 
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava, 
- Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev, 
- Statut občine, 
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Vransko, 
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vransko, 
- drugi splošni akti občine. 

 
Globalni cilji: 
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v 

postopku; 
- racionalna in učinkovita razporeditev del med uslužbenci občinske uprave ter zagotavljanje 

ustreznih pogojev dela in opremljenosti organa; 
- cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter delovanja sistema zaščite in reševanja pa je 

zmanjšanje števila nesreč, ki jih je možno obvladovati in učinkovito posredovanje ob nesrečah za 
zaščito ljudi in premoženja ter pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč. 

- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev, 
- gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi, 
- z usmerjanjem notranje revizije (zunanji izvajalci, svetovalci) zagotoviti izboljšanje poslovanja, 
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna, 
- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij, 
- kvalitetno, strokovno in smotrno delo na področju okolja in varovanju prostora, varovanju kulturne 

in naravne dediščine,  s ciljem uravnoteženega razvoja občine in obenem zagotavljanju kvalitetnega 
življenja občanov, 

- izvajanje naložb v javno infrastrukturo, 
- izvajanje gospodarskih javnih služb, 
- skrb za zagotavljanje kvalitetnih storitev na področju osnovnega zdravstvenega varstva in 

lekarništva, 
- skrb za kvalitetno izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje in potrebno 

infrastrukturo, 
- skrb za zagotavljanje kvalitetnih in dostopnih javnih storitev s področja socialnega varstva, 
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- spodbujanje športne, kulturne in ostale društvene dejavnosti ter zagotavljanje pogojev za njihovo 
delovanje, 

- razvoj novih gospodarskih dejavnosti, 
- ohranjanje poseljenosti in urejenosti kulturne krajine, 
- ohranjanje določenih kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja, 
- razvoj turizma in promocija občine, 
- regionalni razvoj. 

 
Letni planirani cilji in planirani rezultati: 
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih, 
- izvajanje sklenjenih pogodb, 
- izpolnitev kadrovskega načrta 
- izboljšanje kataloga informacij javnega značaja in zagotavljanje ažurnosti informacij na uradni  

spletnih strani občine, 
- izboljšati tehnologijo obdelave podatkov s posodobitvijo strojne in programske opreme, 
- izdelava zaključnega računa  v zakonskih rokih, 
- priprava poročila o izvrševanju proračuna, 
- redno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev, 
- poravnava obveznosti v zakonskih rokih, 
- redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje županu in  uradnikom, skrbnikom 

proračunske porabe, 
- v primeru ugotovljenih bistvenih odstopanj na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna priprava 

in sprejem rebalansa 
- sprejem potrebnih ukrepov v primeru zaostritve oz. poglabljanja krize 
- priprava navodil proračunskim uporabnikom v zvezi  s pripravo proračuna 2017 
- priprava proračuna 2017 v sodelovanju z občinsko upravo, 
- sprejem in uveljavitev prostorskih aktov občine; 
- vzdrževanje in izgradnja lokalnih cest in javnih poti (tekoče vzdrževanje, inv. vzdrževanje in 

investicije po predloženih postavkah) 
- zagotavljanje pogojev za izvajanje storitev obveznih in neobveznih gospodarskih javnih služb: 

odvoz, sortiranje in odlaganje odpadkov, pokopališka in pogrebna dejavnost, zagotavljanje 
kvalitetne pitne vode vsem občanom - inv. vzdrževanje in izboljšave vodo oskrbe po planu JKP, 
kanalizacijsko omrežje, nadgradnja ČN Kasaze in izgradnja malih ČN in hišnih črpališč  

- prevzem javne infrastrukture s strani JKP in pravilno evidentiranje v poslovnih knjigah; 
- nadaljevanje postopka vrednotenja nepremičnin 
-  varovanje, čiščenje in urejanje okolja, 
- ureditve, zasaditve in vzdrževanje cvetočih in ostalih javnih površin 
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 
- obnova mrliške vežice in  ureditev parkirišča  
- redno letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 
- upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda občine in subvencioniranje neprofitnih 

najemnim socialno najbolj šibkim občanom 
- realizacija programa upravljanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 
- realizacija programa nabav in gradenj 
- skrb za učinkovito upravljanje večnamenske športne dvorane Vransko 
- zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali 

soustanoviteljica je občina Vransko 
- aktivno sodelovanje z društvi, zvezami, organizacijami in humanitarnimi organizacijami 
- izvajanje planiranih programov športa, rekreacije in prostočasnih aktivnosti, 
- izvajanje planiranega letnega programa kulture 
- izvedba planiranih prireditev ob državnih praznikih in ostalih javnih ali tradicionalnih prireditev v 

občini 
- sanacija posledic naravnih nesreč, 
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- kandidiranje oz. uspešno pridobivanje finančnih sredstev na javnih razpisih,  
- projektno delo oz. sodelovanje  in partnerstva, 
- poprava ugotovljenih nepravilnosti po notranji in zunanji reviziji  

 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA, realizacija 378,19€ 
To področje zajema stroške plačilnega prometa. 
 
Program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike za ta program je občina porabila 378,19€ kar 
predstavlja 72,5% realizacijo glede na rebalans-zadnji veljavni proračun.  
Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike  
Proračunska postavka 01009 Stroški plačilnega prometa 
Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov vodenja računa in razporejanja javnofinančnih 
prihodkov na UJP mesečno, realizirali smo 378,19€.  
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE, porabili smo 16.956,80€ oz. 104,7% 
na rebalans-zadnji veljavni proračun.    
Področje zajema stroške ob izvedbi različnih protokolarnih dogodkov  in prireditev ob državnih praznikih (8. 
februar, 1. maj, 25. junij, 1. november in 26.12.) ter vse ostale javne občinske prireditve in srečanja 
(slavnostna akademija, sprejem in darila odličnjakom, Križnikov pravljični festival, srečanje starejših 
občanov in ipd).   
 
Podprogram 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
Proračunska postavka 08025 Izdelava simbolov občine: realizacija znaša 651,72€ oziroma 100,3% na 
rebalans-zadnji veljavni proračun  in predstavlja strošek nakupa 10 kompletov kozarcev- poročni set pri  
Steklarni Rogaška Slatina. 
Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: porabljena sredstva v višini 16.257,33€ ali 
105,2%  na rebalans-zadnji veljavni proračun.  
Proračunska postavka 08020- Prireditve ob državnih praznikih- porabljena sredstva v višini 4.927,79€ ali 
76,7% glede na rebalans-zadnji veljavni proračun. Realizacija predstavlja stroške ob dnevu državnosti 
(pogostitev udeležencev pohoda na Čreto ob dnevu državnosti in nočnega pohoda na Čreto ob dnevu 
samostojnosti, stroški vabil, stroški prireditve pod kostanji ob dnevu državnosti, pogostitev starejših 
občanov ter drugi stroški povezani s prireditvami ob praznikih. 
Proračunska postavka 08021 – Ostale občinske prireditve; porabljena sredstva v višini 11.329,54€ 
predstavljajo 125,5% načrtovanih odhodkov, zajemajo pa stroške najema športne dvorane za prireditev ob 
kulturnem prazniku, pogostitev nastopajočih na dobrodelnem koncertu 24.11.2016, stroški vabil, 
pogostitve in povezovanja na slavnostni akademiji, fotografiranje prvošolčkov, nakup knjig za podelitev 
priznanj odličnjakom, ozvočenje prireditev, izvedba Križnikovega pravljičnega festivala ter drugi stroški 
povezani s prireditvami. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA, porabili smo 250.183,45€ kar predstavlja 95,8% na  rebalans-zadnji veljavni  
proračun.     
Področje zajema odhodke za delovanje na področju lokalne samouprave, ter dejavnost  občinske uprave. 
Sredstva se porabijo za povezovanje lokalnih skupnosti, administracijo občinske uprave, ter za 
razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine, odhodki pa so prikazani v  
nadaljevanju: 
Program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave  ter koordinacije vladne in lokalne ravni 
Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti; realizacija je 390,01€ oziroma 66,7% na rebalans-
zadnji veljavni proračun. 
Proračunska postavka 01035 Delovanje zvez občin; sredstva v višini 390,01€ so bila porabljena za plačilo 
članarine  Skupnosti občin Slovenije za leto 2016 (zadnji obrok) in 2017 (prvi obrok).   
 
Program 0603 Dejavnost občinske uprave: postavka predstavlja 239.313,77€ porabe oz. 95,9%  rebalansa 
–zadnjega veljavnega proračuna.  
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Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave   
 
Proračunska postavka 01010 Plače in drugi izdatki zaposlenim;  realizacija v skupni višini 123.585,05€ ali 
99% na rebalans-zadnji veljavni proračun predstavlja stroške za 4,5 zaposlenih oz. 5 delovnih mest. 
Postavka zajema izplačilo plač, dodatka za delovno dobo, povračilo stroškov prehrane, prevoza, sredstev za 
delovno uspešnost, izplačilo regresa ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.  
Proračunska postavka 01011 Prispevki in davki delodajalcev ; postavka je bila realizirana skladno s področno 
zakonodajo,  kar predstavlja 18.150,10€ ali 100,5% na rebalans-zadnji veljavni proračun. 
Proračunska postavka 01012 Materialni stroški ; sredstva v višini 35.258,33€ so bila porabljena za stroške 
pisarniškega materiala, stroške čistilnega materiala, stroške varovanja prostorov občinske zgradbe, stroški 
časopisov, revij, strokovne literature, stroški oglaševalskih storitev, stroški opravljene revizije v letu 2016 za 
leto 2015, stroški za reprezentanco, stroški električne energije, odvoza smeti, stroški telefona, elektronske 
pošte, interneta, stroške najema večnamenske naprave (fotokopirani stroj, skener in mrežni tiskalnik), 
poštnine, stroški prevoza v državi zaposlenih, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, predstavljajo 
stroške delovnih posvetov in seminarjev za zaposlene; drugi operativni odhodki zajemajo Pogostitev 
delegacije občine in GZ Križevci, servis klimatskih naprav in drugi manjši stroški, stroški najemnin za 
poslovne objekte-KZ Vransko, druge najemnine (informacijska platforma MojaObčina.si), zakupnine 
(dokumentarni sistem Doksis), stroške po podjemni pogodbi za čiščenje prostorov občinske uprave.  
Realizacija predstavlja 79%  rebalansa-zadnjega veljavnega proračuna.     
Proračunska postavka 01045 Medobčinski inšpektorat; realizirali smo 1.136,83€ odhodkov (Medobčinska 
inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja Velenje) za obiske cestnega in komunalnega inšpektorja, ter redarjev. 
Proračunska postavka 01049- Vodenje OS GJI – vodovod, kanalizacija; V skladu s pogodbo o najemu GJI, 
občina mesečno poravnava vodenje analitičnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo in vodenje katastra. V 
letu 2017 je bilo porabljenih 1.659,72€ ali 113,7% na rebalans-zadnji veljavni plan. 
Proračunska postavka 01050- Izdajanje soglasij GJI – vodovod, kanalizacija; V skladu s pogodbo o najemu 
GJI, občina poravnava mesečno izdajanje dokumentov  v upravnih postopkih na podlagi števila izdanih 
dokumentov v posameznem mesecu (soglasja za vodovod, kanalizacijo, projektne pogoje). V letu 2017 je 
bilo porabljenih 4.347,23€ kar predstavlja 90,6% glede na rebalans-zadnji veljavni proračun.   
Proračunska postavka 01051 Plače delavcev SOU; Občina Vransko zagotavlja 55% delež stroškov delovanja 
SOU za 3 zaposlene uslužbenke na sedežni občini Tabor. Na tej postavki zagotavlja sredstva za plače, 
prispevke in materialna nadomestila. V letu 2017 smo iz tega naslova realizirali 37.478,62€ odhodkov oz. 
95,5% na rebalans-zadnji veljavni proračun.   
Proračunska postavka 01052 Materialni stroški SOU; realizacija v višini 7.939,33€ ali 88% na rebalans-zadnji 
veljavni proračun, prestavlja materialne stroške za nemoteno delovanje računovodske službe.  
Proračunska postavka 01053 Investicijski stroški SOU; realizacije na tej postavki ni bilo. 
 
Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
Podprogram vključuje proračunski postavki tekoče vzdrževanje in nakup opreme in ureditev arhiva občine. 
Realizacija podprograma znaša 9.758,56€ kar predstavlja 74,6% glede na  rebalans-zadnji veljavni  proračun.   
Proračunska postavka 01013 Tekoče vzdrževanje; Proračunska postavka vključuje stroške rednega 
vzdrževanja in popravil računalniške strojne in programske opreme ter omrežnih povezav, stroške tekočega 
vzdrževanja počitniških objektov, stroške uporabe in vzdrževanja omrežja javne uprave (HKOM), 
zavarovalne premije za objekte ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.   
Odhodki v višini 6.968,71€  so prikazani po kontih. Višina odhodkov je v skladu z rebalansom-zadnjim 
veljavnim proračunom v višini 98,3%.  
 
Proračunska postavka 01014 Nakup opreme 
Proračunska postavka vključuje stroške nakupa strojne in programske računalniške opreme ter druge 
opreme in napeljav. 
Odhodki v višini 2.789,85€ so prikazani po kontih. Kupili smo en računalnik za zaposleno na družbenih 
dejavnostih, dva službena telefona, konferenčna mikrofona, UPS-e, zunanje diske s torbicami, monitor, 
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baterije in hladilnik. Realizirali smo manj odhodkov kot smo načrtovali z rebalansom-zadnjim veljavnim 
proračunom (55,8%), ker smo nakup strežnika realizirali šele v letu 2018.  
  
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH, realizacija je 101,4% na rebalans-zadnji veljavni  
proračun. Občina je za to področje porabila 58.163€. 
Odhodki so namenjeni za opremljanje, usposabljanje štabov in enot, financiranju redne dejavnosti vseh 4 
društev (PGD Vransko, Prekopa, Ločica in Tešova), porabljena sredstva, poleg sredstev za dotacije, zajemajo 
tudi letne stroške sofinanciranja nakupa vozila za PGD Vransko, zavarovanja vozil, opreme in objektov. 
Občina sklene letno pogodbo z Gasilsko zvezo Žalec za opravljanje gasilske javne službe in sofinanciranje 
sorazmernega dela plače za strokovno delavko na GZ in v njen opredeli tudi sredstva za potrebe delovanja 
društev na letni ravni. 
Program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  
Podprogram 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 
Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot 
Sredstva so bila porabljena za poravnavo stroškov za pozivanje in alarmiranje pripadnikov ob izrednih 
dogodkih ter za strokovno vodenje in urejanje dokumentacije in na področju ZIR  po sklenjeni pogodbi s 
Pro-zir d.o.o. Porabili smo 2.010,95€ sredstev. Realizacija predstavlja 93% rebalansa-zadnjega veljavnega 
proračuna.  
Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb 
 
Podprogram 07039002 Delovanje sistema za  zaščito, reševanje in pomoč:  program je bil realiziran v višini 
54.929,92€ ali 101,4% glede na rebalans-zadnji veljavni proračun.  
Proračunske postavke    03005 PGD Ločica pri Vranskem 
                                         03006 PGD Prekopa 
                                         03007 PGD Vransko 
                                         03008 PGD Tešova 
Sredstva so bila porabljena  za tekoče delovanje gasilskih društev na osnovi sklenjene letne 6 partitne 
pogodbe ter zavarovanja 4 gasilskih domov in vseh  vozil PGD. Realizacija zajema stroške zavarovalnih 
premij ter dotacij za delovanje društev (skupaj 4.000€ letno na društvo oziroma 8.000 za centralno društvo) 
in investicijski transfer PGD Vransko za nabavo gasilskega vozila v višini 33.368,64€ letno. Realizacija v 
skupni višini 54.168,64€, je v okviru načrtovanih sredstev.   
Proračunska postavka 03010 Mobilna aplikacija Ihelp, realizacija v višini 761,28€ predstavlja strošek zakupa 
aplikacije (po mesečnih računih). 
 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Program 1003 Aktivna politika zaposlovanja 
Proračunska postavka 10039001 Povečanje zaposljivosti 
Porabili smo 13.006,07€, kar predstavlja 81,3% realizacijo glede na rebalans-zadnji veljavni proračun. 
Poraba sredstev pomeni prilagajanje potrebam za zaposlitev naših občanov v organizacijah in zavodih, ki jih 
sofinanciramo. V letu 2017 smo sofinancirali JD na osnovi pridobljenih programov ZRSZZ za osebe zaposlene 
na ZKTŠ Vransko ter sofinanciranje JD preko CSD Žalec - Laična pomoč 2017. Realizacija na kontu 402903 pa 
predstavlja plačilo za opravljeno obvezno prakso in počitniško delo na občini Vransko. 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  
Načrtovana sredstva v skupni višini 19.318,40€ so bila realizirana v višini 25.309,24€ ali 131%  rebalansa –
zadnjega veljavnega proračuna, zaradi poplačila obveznosti iz naslova gozdnih cest. 
Program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Proračunska postavka 04005 Celostni razvoj podeželja in obnova vasi; sredstva so bila namenjena za 
sofinanciranje projektov  na področju CLLD Razvojni agenciji Savinja. Strošek predstavlja letni prispevek za 
Inovator SSD 2016 in članarina za leti 2016 in 2017.   
Proračunska postavka 11032  Sofinanciranje društev s področja kmetijstva;  na osnovi sklenjenih pogodb po 
izvedenem javnem razpisu, so društva prejela 2.997,91€ (Čebelarsko društvo, Društvo rejcev drobnice).  



22 
 

Program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Proračunska postavka 05007 Varstvo zapuščenih živali, realizacija v višini 625,01€ predstavlja strošek odlova 
potepuškega psa.     
Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo; realizacija v višini 739,54€ ali 95,8%  
rebalansa-zadnjega veljavnega proračuna, predstavlja plačilo koncesijske dajatve na podlagi razpisa, 
upravičencu-lovski družini, za ukrepe na področju varstva kmetijskih površin pred divjadjo in 
biomeliorativne ukrepe. 
Proračunska postavka 11033 Spodbujanje odstrela divjih prašičev;  Sredstva  namenjena  za povečan odstrel  
divjih prašičev nad planom, ki  je določen v letnem načrtu, v letošnjem letu niso bila realizirana. 
 
Program 1104 Gozdarstvo 
Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Proračunska postavka 04002 Gozdne ceste 
Sredstva za zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest so bila realizirana v višini 17.825,13€ oziroma 155% 
rebalansa-zadnjega veljavnega proračuna, za delno poplačilo za vzdrževanje iz leta 2016 in za leto 2017. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
  
Porabljena sredstva v skupni višini 665.309,40€ so bila porabljena za izvajanje obveznih nalog občine na 
tem področju, za tekoče vzdrževanje in investicije po posameznih programih. V primerjavi z veljavnim 
rebalansom-zadnjim veljavnim proračunom je realizacija 89,1%.  
 
Program 1302 Cestni promet in infrastruktura 
Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

- 04006 Redno vzdrževanje lokalnih  cest (vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, sanacija udarnih 
jam, urejanje bankin, gramoziranje makadamskih cest, prometna signalizacija, vzdrževanje 
objektov na cestah v občini (koncesionar Energetika projekt d.o.o. ter ostali izvajalci na določenih 
odsekih) v skupni višini 145.478,35€ oz. 89,9% glede na  rebalans-zadnji veljavni proračun.    

- 04007 Zimska služba  Z izvajalci imamo sklenjene pogodbe o opravljanju zimske službe, delno tudi 
kot dopolnilno dejavnost po posameznih delih občine. Realizacija v višini 45.639,78€ oz. 91,3% 
glede na rebalans-zadnji veljavni proračun predstavlja opravljanje storitve posipanja cest, oranja 
snega, dobava peska in soli  za posipanje. 

- 04038 Vzdrževanje javnih površin (letno in zimsko vzdrževanje javnih površin, parkirišč in zelenic, 
zasaditev gredic in korit z rožami, pomoč pri izvedbi občinskih prireditev – koncesionar Energetika 
projekt d.o.o.)  v višini 51.122,33€ oz. 108,8% glede na rebalans-zadnji veljavni proračun.  

 
Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
    

- 04051 Rekonstrukcija LC490112 Prapreče - Lipa,   planirana sredstva za načrte in drugo projektno 
dokumentacijo niso bila realizirana. 

- 04053 Izgradnja dovozne ceste z mostom do Poligona, realizacija v višini 211.988,53€ ali 80,3% na 
rebalans-zadnji veljavni proračun, predstavlja delno plačilo izvajalcu gradbenih del, stroške 
nadzora in projektne dokumentacije. 

- 04055 Rekonstrukcija LC 490124 Ropasija-Vransko III. faza; kjer smo poravnali obveznosti izvajalcu 
gradbenih del in stroškov nadzora v skupni višini 201.855€, kar predstavlja 114,8% glede na 
rebalans-zadnji veljavni proračun.  

- 15051 Ureditev osrednjega trga Vransko s parkirišči; planirana sredstva v višini 5.000€ niso bila 
realizirana, saj se bo  omenjena investicija izvajala v letih 2018 in 2019. 

 
Podprogram 13029004 Cestna  razsvetljava 

- 04009 Javna razsvetljava (elektrika in tekoče vzdrževanje JR po pogodbi-Izdelava kabelskih spojk 
popravilo JR Tešova,  menjava žarnic in štarterjev,  dobava in montaža ulične svetilke (pri mostu 
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Inde), elektroinstalacije in vzdrževanje JR,…) v višini 9.225,41€ ali 69,9% glede na rebalans-zadnji 
veljavni proračun.  

- 04012 Javna razsvetljava v Prekopi, planirana sredstva v višini 1.500€ niso bila realizirana.   
 

14 GOSPODARSTVO 
 
Porabljena sredstva v skupni višini 120.151,90€ predstavljajo 100,8% realizacijo na  rebalans-zadnji 
veljavni proračun in so  bila porabljena za razvoj turizma in promocije občine ter delovanju JZ Zavod za 
kulturo, turizem in šport Vransko. 
Program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

- Proračunska postavka 04044 RDO Dežela Celjska, obveznost po pogodbi v višini 560€ za skupno 
promocijo območja RDO Dežela Celjska, 100 % glede na  rebalans-zadnji veljavni proračun.   

- Proračunska postavka 04049 Razvojna agencija Savinja, v skladu s pogodbo o sofinanciranju nalog 
regionalnega razvoja za leti 2016 in 2017, smo ustvarili 1.889,23€ odhodkov.  

 
Program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Podprogram 14039002 Razvoj turizma in promocija občine 

- Proračunska postavka 04015 Razvoj turizma in promocija občine; Sredstva v višini 23.080,12€ 
oziroma 100,2% na rebalans-zadnji veljavni proračun, so se porabila za stroške oglaševanja 
(pogodba VTV, NTV24.SI), stroške pustnega karnevala in stroške aero fotografiranja občine 
Vransko, oder za prireditev Nedeljski podokničar, najem pagode za velikonočno stojnico, 
uporabnina dvorane za razstavo vezenin in rož iz krep papirja, sodelovanje v projektu Kupujmo 
lokalno. 

- Proračunska postavka 04023 Javni zavod za turizem, kulturo in šport;  Sredstva so se porabila za 
delovanje JZ ZKTŠ Vransko v višini 94.622,55€, na podlagi pogodbe. Finančna sredstva so bila 
porabljena za plače, prispevke in druge dajatve zaposlenih po kadrovskem načrtu, materialne 
stroške zavoda in zavarovalnino za objekte v upravljanju, v višini 101,3%  glede na rebalans-zadnji 
veljavni proračun.  

 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  
 
Sredstva v višini 90.609,09€ predstavljajo 72,9% glede na rebalans-zadnji veljavni proračun, so bila 
porabljena po naslednjih proračunskih postavkah:  
  
Program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

- 05001 Odpadki, realizacija odvoza komunalnih odpadkov  v višini 255,86€ ali 100% na rebalans-
zadnji veljavni proračun.  
- 05004 Projekt RCERO (investicijski transferi za novo infrastrukturo v okviru projekta RCERO) v višini 
7.613,09€ ali 169,9%  rebalansa-zadnjega veljavnega  proračuna. Realizacija je višja od načrtovane 
zaradi uskladitev stanj na tem kontu (kompenzacije).   
 

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo  
- 05002 Odpadna voda – kanalizacija Vransko; planirana sredstva v višini 1.000€, smo z rebalansom 

izničili, saj nismo več zaznali potrebe za financiranje na tej postavki. 
- 05005 Kanalizacija Vransko,Brode;  planirana sredstva v višini 200€, smo z rebalansom izničili, saj 

nismo več zaznali potrebe za financiranje na tej postavki. 
- 05014 Kanalizacija Vransko IV. faza po Zavrteh ; realizacija v višini 630€ prestavlja plačilo 

obveznosti do JKP, v leto 2018 pa smo prenesli neplačano obveznost v višini 7.346,43€, saj nam je 
v letu 2017 primanjkovalo sredstev.   
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- 05016 Odpadna voda – subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter investicijski 
inženiring, javnemu podjetju JKP Žalec, v skupni višini 26.740,56€ oziroma 74,8% na rebalans-
zadnji veljavni proračun. 

- 05018 Čiščenje odpadnih voda občine Vransko - II. faza, izgradnja kanala Stopnik-II.faza;  planirana 
sredstva v višini 10.000€, smo z rebalansom izničili, saj v letu 2017 nismo načrtovali stroškov na 
tej postavki. 

- 05019 Izgradnja kanalizacije nad graščino Brode; realizacija v višini 42.111,29€ oz. 69,6% 
predstavlja plačilo stroškov za izgradnjo fekalne kanalizacije. Obveznost smo prenesli iz leta 2016. 

- 05021 Izgradnja komunalnega priključka Podgorica-Dolinšek; realizacija v višini 13.258,29€ oz. 
92,2% predstavlja stroške za izgradnjo kanalizacijskih priključkov. Plačilo stroškov nadzora in 
projektne dokumentacije se prenese v leto 2018. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA  DEJAVNOST 
 
Na področju prostorskega planiranja  je občina v letu 2017 porabila  skupaj 89.585,46€  kar predstavlja 
114,1% glede na rebalans-zadnji veljavni  proračun, za naslednje glavne programe in podprograme: 
 
Program 1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Podprogram 16029001 Urejanje nadzorna na področju geodetskih evidenc 

- 06019 Vodenje, vzdrževanje katastra GJS-vodovod in kanalizacija; V skladu s pogodbo o 
poslovnem najemu GJI JKP Žalec izvaja vzdrževanje in vodenje katastra za vodovod in 
kanalizacijo, je bilo porabljenih 4.562,80 kar znaša 100% na  rebalans-zadnji veljavni proračun.  

 
Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje 

- 06001 Prostorski akti; ta postavka vključuje najem programov za iObčino, NUSZ, Program 
opremljanja stavbnih zemljišč in izračun komunalnega prispevka, za kar je bilo porabljenega 
3.647,80€ in znaša 100% glede na rebalans-zadnji veljavni proračun. 
 

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo 
Proračunska postavka 04011 Oskrba z vodo; Postavka je bila v primerjavi s sprejetim proračunom, z 
rebalansom povečana na 13.091,71€ za stroške transferov posameznikom (po sprejetem Odloku), ter 
stroške rekonstrukcij in adaptacij-JKP Žalec. Realizacija v višini 8.091,71€ predstavlja strošek nakupa 
hidroforne naprave v Praprečah, klorirne naprave v Merici in obnove vodovoda. 1.000€ pa predstavlja 
znesek sofinanciranja investicije v zasebni vodovod po pogodbi (Štrajhar Ivan). Več vlog nismo prejeli. 
Proračunska postavka 05020 Izgradnja vodovoda nad graščino Brode; realizacija v višini 8.688,15€ oz. 
111,9% na rebalans-zadnji veljavni proračun, predstavlja strošek rekonstrukcije in adaptacije ter nadzora.   

 
Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Proračunska postavka 04024 Obnova mrliške vežice; realizacija v višini 3.893,07€ oz. 111,2% predstavlja   
plačilo odvoza smeti od septembra 2016 dalje.   
Proračunska postavka 16031 Zunanja ureditev pokopališča Vransko, II.faza; postavko, planirano v 
proračunu, smo z rebalansom izničili, saj investicijo planiramo v letu 2018 in 2019. 
 
Podprogram 16039004 Praznična okrasitev naselij 
Proračunska postavka 16031 Praznična okrasitev naselij; realizacija v višini 1.397,67€ oz. 100% prestavlja 
stroške montaže in demontaže novoletne razsvetljave.  
 
Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti 
Proračunske postavke:  
Temu področju  je občina v  letu 2017  namenila  skupaj 6.192,49€  ali 99,2%  glede na rebalans –zadnji 
veljavni proračun kot  sledi: 

- 04010 Druge komunalne dejavnosti  (vodarina in komunalne storitve, servis gasilnih aparatov, 
vzdrževanje in kanalščina za zaprto deponijo Ložnica,  ogrevanje, vodarina in elektrika za sejno 
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sobo- v Energetiki Vransko, plačilo davka na promet nepremičnin, plačilo NUSZ- za staro usnjarno 
2016 in poslovni objekt Vransko 128, stroški  čistilne akcije 2017 (malica, rokavice za udeležence 
čistilna akcija, pokali za velikonočno strelsko tekmo LD Vransko, praznjenje WC-jev pri plezalni 
steni, odmera in ureditev meje, parcelacija parc. št. 701, k.o. Prekopa… 
- 04039 Večnamenski objekt Čeplje (realizacija predstavlja stroške vodarine in elektrike) v višini 

1.068,08€.    
 

Program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
Temu področju  je občina v  letu 2017  namenila  skupaj 42.171,52€ predstavlja 161,2% glede na  rebalans –
zadnji veljavni proračun kot sledi: 
Proračunska postavka 06002 Reševanje stanovanjskih problemov; realizacija v višini 42.171,52€ predstavlja 
stroške rekonstrukcije in adaptacije v stanovanjskih objektih na naslovu Vransko 55, 84, 98 in 143a ter 
tekoči stroške vzdrževanja občinskih stanovanj ( Sipro d.o.o.) . 
   
Program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča 
Podprogram 16069002 Nakup zemljišč 
Proračunska postavka 06007 Nakup zemljišč 
Porabljena  sredstva v  višini 9.940,25€ oz. 82% glede na rebalans-zadnji veljavni proračun, predstavlja 
strošek kupnine za zemljišče parc. št.120/4, k.o. Tešova in del kupnine za zemljišče parc.št. 
101/2,102/2,105/2 in 106/2 k.o. Tešova (del vozišča LC Vransko-Ropasija), ter za pokritje stroškov 
odvetnikov in notarjev (mesečni stroški odvetnika v višini 183€ po pogodbi, stroški overitev služnostnih 
pogodb in vpis v ZK, overitev podpisov, itd.)                                                                                              
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Program 1707 Drugi programi na področju plač  
Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
Proračunska postavka 10001 Zdravstveno varstvo brezposelnih: porabljena sredstva v višini 21.348,42€ oz. 
96,6% na rebalans-zadnji veljavni proračun (za plačilo prispevkov v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki 
ga plačuje občina, na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo). V letu 2017 je bilo povprečno 52 
zavarovancev na mesec, premija je znašala 31,36€. Do meseca julija 2017 smo plačevali tudi prispevek za ZZ 
v višini 5,96% od minimalne plače (47,98€) eni upravičenki (po 14. točki 15. člena ZZVZZ so obvezno 
zdravstveno zavarovani tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega 
naslova). 
 
Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba 
Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba 
Sredstva se namenijo in porabijo za plačilo po zakonu obveznih mrliških ogledov pooblaščenega zdravnika 
za vsakega umrlega občana, stroške obdukcij, ki jih, če tako meni, prav tako odredi zdravnik ter stroške 
prevozov in nekaterih pogrebnih storitev umrlih oseb na obdukcije. V  letu 2017 smo porabili 2.261,25€ oz. 
102,8% na rebalans-zadnji veljavi proračun. 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Porabili smo 126.789,96€ sredstev.   
 
Program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine  
Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina 
Proračunska postavka 08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov 
Pri načrtovanju rebalansa na tej postavki nismo več planirali sredstev, saj nismo prejeli nobenih vlog iz tega 
naslova.   
Proračunska postavka 08026  Schwentnerjeva hiša 
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Realizacija v višini 2.314,32€ oz. 97,9%, predstavlja tekoče stroške električne energije ter vode in 
komunalnih storitev. Plačali smo izdelavo DIIP-a za projekt "revitalizacija Schwentnerjeve hiše«, zaradi 
prijave na razpis Ministrstva za kulturo, kjer pa nismo bili uspešni. DIIP smo uspešno uporabili na razpisu 
LAS iz  ESRR.  
Proračunska postavka 08031 Obnova cerkve sv. Mihaela;  realizacija predstavlja 100% proračunske 
postavke to je 12.000€ in predstavlja plačilo obveznosti po pogodbi za obnovo cerkve, za leto 2017. 
 
Podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina 
08033 Gasilski muzej Vransko 
V letu 2015 smo gasilsko zbirko iz poslovne stavbe podjetja Inde prestavili v Gasilski dom Prekopa.  
Občina Vransko plačuje PGD Prekopa mesečno najemnino za uporabo prostora v višini 420,00€. V letu 2017 
je iz tega naslova plačala 5.070,28€ kar predstavlja 100% na rebalans-zadnji veljavni  proračun.  
 
Program 1803 Programi v kulturi 
S programom v kulturi je občina v letu 2017 porabila skupaj 68.673,74€ finančnih sredstev za izvedbo 
naslednji podprogramov in s tem dosegla 93,3% realizacijo na  rebalans-zadnji veljavni  proračun.   
Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
Proračunska postavka 08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec 
Realizacija v višini 41.775€ oz. 93 % glede na  rebalans-zadnji veljavni proračun, predstavlja stroške po 
pogodbi o financiranju knjižnične dejavnosti (občina zagotavlja sredstva za plače in prispevke zaposlenih ter 
krije materialne stroške delovanja Občinske knjižnice Vransko, ki zajemajo tudi nabavo knjižnega gradiva.  
V letu 2017 smo financirali tudi izdelavo in montažo novih knjižnih polic za Občinsko knjižnico na Vranskem. 
 
Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura 
Proračunska postavka 08028 Ljubiteljska kultura  
Za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture in so razdeljene 
glede na razpis o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v letu 2017. Iz tega naslova je občina porabila 
skupaj 7.000€ ali 100% na rebalans-zadnji veljavni proračun.  Izplačane so bile vse redne dotacije na podlagi 
razpisa za sofinanciranje dejavnosti Kulturnega društva Vransko, Folklornega društva Vransko, Literarnega 
društva LIVRA in KUD Kaplja za leto 2017.  
Proračunska postavka 08023 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Žalec 
Načrtovana sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanje JSKD OI Žalec v višini 400€ oz. 100% na 
rebalans-zadnji veljavni plan.  
 
Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
Proračunska postavka 08030 Občinski informator 
Strošek tiska, oblikovanja in lektoriranja je v letu 2017 znašal 15.368,31 oz. 101,3% glede na  rebalans-zadnji 
veljavni proračun.  
Proračunska postavka 08034 Informacijska platforma; znesek v višini 3.647,80€ oz. 108,3% predstavlja 
stroške najema in vzdrževanja Informacijske platforme MojaObčina.si/Vransko, ki služi informiranju občanov 
in širši  javnosti. Preko le-te namreč poteka zbiranje, urejanje, lektoriranje in oblikovanje vsebin za Občinski 
informator, zajem vsebin za uradno občinsko spletno stran www.vransko.si, zajem vsebin za spletno stran 
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko, poleg navedenega pa deluje še samostojen informacijski portal 
MojaObčina.si/Vransko o dogajanju v občini Vransko.    
Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi 
Proračunska postavka 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma  
Porabili smo  482,63€ oz.19,3% glede na  rebalans-zadnji veljavni proračun, za demontažo stare instalacije-
svetilk, montaža led trakov in transform., in instalacija dovodov. Plačilo novega ozvočenja (mešalna miza, 
mikrofoni) v višini 1.399,56€, pa smo prenesli v naslednje proračunsko leto. 
 
Program 1804 Podpora posebnim skupinam: je bil realiziran v znesku 2.750€ ali 100% na rebalans-zadnji 
veljavni proračun.  
Podprogram 18049001 Programi veteranskih organizacij : je realiziran  v višini 500€ ali 100%. 
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Proračunska postavka 08015 Programi veteranskih organizacij 
Finančna sredstva v višini 500€ je občina na osnovi javnega razpisa in sklenjenih pogodb porabila za 
sofinanciranje dejavnosti programov veteranskih organizacij (Policijsko veteransko društvo Sever,  
Združenje borcev za vrednote NOB Žalec, KO Vransko in Zveza veteranov vojne za Slovenijo).  
Podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin 
Proračunska postavka 08024 Programi drugih posebnih skupin 
Poraba finančnih sredstev  v višini 2.250€ oz.100% na rebalans-zadnji veljavni plan, predstavlja transfer za 
dejavnost skupin in društev, ki delujejo na področju izboljšanja kakovosti življenja posebnih skupin in 
starejših kot je Društvo upokojencev in Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko. Sredstva so 
društva prejela na osnovi sklenjene pogodbe po izvedenem javnem razpisu. 
 
Program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Podprogram 18045001 Programi športa 
Proračunska postavka 08029 Programi športa 
Občina je v letu 2017 namenila za izvajanje programov športa in prostočasnih aktivnosti skupaj 35.981,62€ 
na osnovi letnega programa športa in sklenjenih pogodb s posameznimi društvi, ki delujejo v javnem 
interesu (Nogometni klub Vransko, Športno društvo Vransko, Planinsko društvo, Košarkarsko društvo Vrani 
Vransko, ŠD Ločica, ŠD Tana, ŠD Papagaji, ŠD S Fit in Strelsko društvo).  V drugi splošni material in storitve 
so zajeti  stroški prireditve Veter v laseh – s športom proti drogi, ki vsako leto pritegne več udeležencev, 
nabavili pa smo tudi mrežo za koše. 
 
19 IZOBRAŽEVANJE   
Področju izobraževanja je občina v letu 2017 namenila skupaj 562,960,25€ finančnih sredstev za 
delovanje JZ OŠ Vransko-Tabor v okviru katerega deluje tudi OE Vrtec Vransko, za regresiranje prevozov v 
šolo in za sofinanciranje izobraževalnih institucij izven občine Vransko ter za vzdrževanje večnamenske 
športne dvorane Vransko. Realizacija je 95,4% glede na  rebalans-zadnji veljavni proračun.   
 
Program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok: poraba sredstev znaša 302.753,91€. 
Podprogram 19029001 Vrtci 
Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko - Vrtec Vransko; sredstva so bila porabljena v višini 272.539,91€ 
oz. 93,3% na  rebalans-zadnji veljavni proračun.    
Občina skladno z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom ter po predhodni potrditvi cene programov predšolske 
vzgoje, sofinancira razliko v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevki staršev. V ta namen smo 
ustvarili 261.432,84€ odhodkov. Financirali smo tudi strošek odpravnine in za namen investicijskih vlaganj, 
prispevali 5.500€. 
Proračunska postavka 09002 Vrtci izven občine Vransko 
Sredstva v višini 30.214€ oz. 106%, na rebalans-zadnji veljavni proračun, so bila porabljena za sofinanciranje 
razlike v ceni programa za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Vransko, občina pa jim je skladno z 
zakonom in glede na stalno prebivališče v občini dolžna sofinancirati razliko, v kolikor starši podajo vlogo za 
znižano plačilo vrtca. Po stanju 31.12.2017 je v letu 2017 obiskovalo 10 otrok naslednje vrtce: (Ljubljana,  
Žalec, Braslovče, Tabor, Celje, Waldorfski vrtec, Vrtec Tončke Čečeve-sofinanciranje bolnišničnega oddelka).  
  
Program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo 
Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko 
Občina je v letu 2017 za delovanje javnega zavoda OŠ Vransko - Tabor za izvedbo programa po letnem 
delovnem načrtu namenila skupaj 96.568,846€ oz.96,5% na rebalans-zadnji veljavni proračun. Sredstva 
vključujejo materialne stroške zavoda, izvedbo osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega 
programa (šolski projekti, stroški tekmovanj, program kulture), investicijski transfer (nabava opreme po 
predloženem planu)  ter dodatni investicijski transfer–za nakup računalnikov.    
Proračunska postavka 09006 Večnamenska športna dvorana Vransko 
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Porabljena sredstva v višini 9.587,92€ oz.100% glede na rebalans-zadnji veljavni  proračun, zajemajo stroške 
tekočega vzdrževanja in varovanja objekta. V letu 2017 smo naročili tudi čiščenje steklene fasade na VŠD 
Vransko. 
Proračunska postavka 09007 Stroški financiranja logopeda 
Občina je v letu 2017 imela, na podlagi pogodbe, zagotovljena sredstva za logopedsko pomoč otrokom, ki 
to storitev potrebujejo v višini 630€, vendar do realizacije ni prišlo. Prejeli smo le zahtevek v višini 100,80€ 
(za tri otroke).  
Proračunska postavka 09015 Waldorfska šola; realizacija v višini 544,74€ oz.74,1%, predstavlja plačilo 
materialnih stroškov za enega učenca (po pogodbi), ki obiskuje Waldorfsko šolo. 
Proračunska postavka 09016 Ureditev knjižnice in multimedijske učilnice v OŠ: realizacija v višini 21.736,91€ 
oz. 100% na rebalans-zadnji veljavni proračun, predstavlja poplačilo obveznosti iz leta 2016.  
 
Program 1905 Drugi izobraževalni programi 
Proračunska postavka 09014 UPI Žalec 
Realizacija predstavlja financiranje programa UPI Žalec, na podlagi pogodbe, v višini 1.700€ oz. 100% glede 
na veljavni rebalans-zadnji veljavni proračun.  
 
Program 1906 Pomoči šolajočim 
Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
Proračunska postavka 09003 Šolski prevozi 
Sredstva višini 114.519,86€ oz. 95,4%, gleda na rebalans-zadnji veljavni proračun, so bila namenjena za 
kritje stroškov prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjenih pogodbah na podlagi javnega razpisa za 
izvajanje šolskih prevozov v Občini Vransko (Janez Rajovec s.p., Izletnik Celje d.d.).  
Proračunska postavka 09008 Glasbena šola Risto Savin Žalec 
Sredstva v višini 7.411,27€ so razdeljena na sofinanciranje redne dejavnosti na podlagi programa dela za 
leto 2017 in  za investicijsko vzdrževanje v skladu z deležem Občine Vransko po odloku.  Poraba predstavlja 
106,8% glede na  rebalans-zadnji veljavni proračun.    
Proračunska postavka 09011 II. OŠ Žalec 
Občina sofinancira delovanje II. OŠ na osnovi letne pogodbe za vključene otroke v program izobraževanja 
otrok s posebnimi potrebami. V letu 2017 sta bila iz občine Vransko vključena 2 učenca. Občina je v letu 
2017 zagotovila finančna sredstva v višini 8.036€  kot tekoči transfer za redno dejavnost in materialne 
stroške, za investicijsko vzdrževanje šole ter pokritje stroškov prevoza s kombijem za vključene otroke. 
Realizacija je 96,6% glede na rebalans-zadnji veljavni proračun.    
 
20 SOCIALNO VARSTVO 
Na obravnavanem področju občina sofinancira programe in storitve socialnega varstva družine, otrok in 
starostnikov ter drugih ranljivih skupin prebivalstva.  
Na tem  področju  je občina v  letu 2017 porabila skupaj 146.710,19€ kar predstavlja 103,7% glede na  
rebalans-zadnji veljavni proračun  kot sledi:  
Program 2002 Varstvo otrok in družine; program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na 
lokalnem nivoju.  Za ta namen imamo, za enkrat, odprti dve proračunski postavki in sicer enkratne pomoči 
ob rojstvu otrok in novoletna obdaritev otrok. Občina je v letu 2017 iz tega naslova namenila 9.932,34€ ali 
101,1%  glede na rebalans-zadnji veljavni proračun.  
Podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini 
Proračunska postavka 10009 Enkratne pomoči ob rojstvu otrok   
Sredstva so namenjena kot transfer vsakemu novorojenčku v Občini Vransko. Višino sredstev s sklepom 
določi občinski svet za vsako tekoče proračunsko leto posebej in se objavi v Uradnih objavah Občine 
Vransko. V letu 2017 je občinski svet določil naslednjo višino: 

 132,00 EUR neto  -  1. novorojencu v družini, 
 221,00 EUR neto  -  2. novorojencu v družini 
 309,00 EUR neto  -  3. novorojencu v družini in  
 353,00 EUR neto  -  vsakemu naslednjemu novorojencu v družini. 
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Sredstva se odobrijo na osnovi sprejetega proračuna in Pravilnika o enkratni pomoči novorojencem ter na 
podlagi vloge staršev. V letu 2017 je pravico uveljavilo 25 staršev. Občina je za pomoč ob rojstvu otroka 
porabila 6.356€ kar predstavlja 105,9% realizacijo glede na rebalans-zadnji veljavni proračun. 
Proračunska postavka 20021 Novoletna obdaritev otrok ; realizacija v višini 3.576,34€ oz. 96,3% na 
rebalans-zadnji veljavni proračun, predstavlja plačilo obveznosti iz naslova  novoletne  obdaritve otrok iz 
decembra 2016 in sicer za nakup daril in plačilo predstave Božični pridnometer + božiček. 
 
Program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva- realiziranih je bilo za 136.777,85€ odhodkov ali 
103,9 glede na rebalans-zadnji veljavni proračun.  
Podprogram 20049002- Socialno varstvo invalidov : realizacija znaša 24.074,11€ ali 101,3% na rebalans-
zadnji veljavni proračun, od tega: 
Proračunska postavka 10003 Družinski pomočnik 
Sredstva so porabljena  za plačilo stroškov za delno izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku, skladno z 
Zakonom o socialnem varstvu. V letu 2017 je občina izplačevala nadomestilo 1 upravičencu oz. izvajalki 
storitev. Znesek realizacije  v višini 10.208,75€ je v skladu z načrtovanim.   
Proračunska postavka 10005 Varstveno delovni centri 
Postavka je bila realizirana 102,3% glede na rebalans-zadnji veljavni proračun. Sredstva so porabljena v 
višini 13.865,36€ za poplačilo institucionalnega varstva  v specializiranih domovih za 1 osebo iz občine 
Vransko (CUDV Črna na Koroškem). 
 
Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih: postavka je realizirana v znesku 91.775,86€ oz. 104,6% 
glede na rebalans –zadnji veljavni proračun.  
Proračunska postavka 10002 Domovi za starejše 
Realiziranih je bilo 59.067,50€ oziroma 105,7 % planiranih stroškov za regresiranje domske oskrbe. Lokalna 
skupnost mora finančna sredstva zagotoviti na osnovi Zakona o socialnem varstvu kot doplačilo 
(regresiranje) domske oskrbe osebam s stalnim prebivališčem v Občini Vransko, ki zaradi bolezni ali starosti 
potrebujejo celodnevno nadzorovano nego in oskrbo (institucionalno varstvo), ki nimajo dovolj lastnih 
sredstev, oziroma ne obstajajo drugi zavezanci, ki bi po zakonu bili dolžni prispevati določen delež. Višino 
doplačila za posameznega upravičenca določi v upravnem postopku z odločbo pristojni Center za socialno 
delo Žalec. V kolikor ima upravičenec premoženje, občina svoje terjatve iz naslova doplačila zavaruje z 
vknjižbo na premoženje. 
Za večino upravičencev občina tako doplačuje oskrbnino koncesionarju Zavodu sv. Rafaela Vransko. V letu 
2017 smo imeli uporabnike še v DU Franca Salamona Trbovlje in v domu Taber. 
Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu je realizirana v višini 32.708,36€ oz. 102,5% na 
rebalans-zadnji veljavni proračun. 
Osebam, katerim se z izvajanjem pomoči storitev pomoč družini na domu lahko nadomesti institucionalno 
varstvo, občina zagotavlja le-te storitve. V letu 2008 je koncesijo za obdobje 10 let pridobil Zavod Sv. 
Rafaela Vransko. Občina Vransko je v letu 2017 doplačevala storitev za v povprečju med 16-18 uporabnikov. 
Vsakemu upravičencu je občina dolžna (Zakon o socialnem varstvu) sofinancirati vsaj 50 % cene neposredne 
oskrbe in stroške vodenja, razliko do polne ekonomske cene pa prestavlja prispevek upravičenca, ki pa 
glede na socialno stanje lahko zaprosi še za dodatno znižanje. Postopek vodi CSD Žalec, ki o vlogi odloči z 
odločbo. O ceni storitve odloča občinski svet 1 x letno na predlog koncesionarja. V letu 2017 je bila 
subvencija iz proračuna Občine Vransko k ceni storitve 11,82 EUR od polne cene 16,30 EUR/ura storitve. 
Podprogram 20049004  Socialno varstvo materialno ogroženih 
Proračunska postavka 07007 Zavod Sv. Rafaela Vransko; prestavlja stroške za plačilo toplega obroka (15 
osebam) v višini 8.684,80€ oz. 101,4% glede na  rebalans-zadnji veljavni proračun.  
Proračunska postavka 10007 Subvencioniranje stanarin 
Planirana sredstva so bila namenjena za subvencije prosilcem, ki živijo v neprofitnih stanovanjih in jim je 
občina na osnovi Stanovanjskega zakona dolžna subvencionirati stroške najemnine, v kolikor se v postopku, 
ki ga vodi CSD ugotovi, da družina ne dosega dohodkov, ki zagotavljajo minimalno socialno varnost.  Občina 
Vransko je subvencionirala stanarino 4 upravičencem. Realizacija je v višini 5.983,08€ oz. 109,6% glede na 
rebalans-zadnji veljavni proračun.  
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Podprogram 20049006  Socialno varstvo drugih ranljivih skupin : realizacija je v višini 6.260€ oz. 100 % na 
rebalans –zadnji veljavni proračun. 
Proračunska postavka 07004 Dotacije društvom s področja socialnega varstva  
Sredstva v skupni višini 2.103€ oz. 100%  glede na rebalans-zadnji veljavni poračun,  so bila porabljena na 
osnovi javnega razpisa in sklenjenih pogodbah z društvi, neprofitnimi organizacijami, humanitarnimi 
ustanovami ter drugimi izvajalci programov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti.  Župnijski urad 
Griže je s sofinanciranjem občine,  na letovanje popeljal socialno in zdravstveno ogrožene otroke, kar je v 
težkih ekonomskih razmerah velikega pomena.  
Proračunska postavka 07005 Medobčinska zveza Rdeči križ Žalec; realizacija je  100% glede na rebalans-
zadnji veljavni proračun. Sredstva v višini 2.495€ so bila porabljena za delovanje humanitarne organizacije  
na osnovi sklenjene letne pogodbe po Zakonu o rdečem križu ter skladno s predloženim planom in 
programom za leto 2017. Naloge je izvajal občinski odbor  v sodelovanju z  OZ RK Žalec (krvodajalske akcije 
in razdeljevanje pomoči). 
Proračunska postavka 07006 Karitas Vransko; postavka je bila realizirana v višini 1.662€ ali 100% na 
rebalans-zadnji veljavni proračun. Uporabnikov oziroma pomoči potrebnih je zaradi težke ekonomske 
situacije in izgube dela vse več in enako velja za območje naše občine. 
Obe organizaciji sta pomoč nudili v obliki hrane, ostalih nujnih življenjskih potrebščin ter predvsem Karitas 
tudi poplačilo položnic za električno energijo. 
 
 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
Program 2201 Servisiranje javnega dolga 
Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje 
Proračunska postavka 01016 Obresti za kredite 
V letu 2017 smo za odplačilo obresti od kratkoročnih likvidnostnih kreditov porabili 2.065,03€ ter za 
odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov 14.359,07€.   
Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Proračunska postavka 01015 Obravnavanje kreditov 
V letu 2017 smo za odobritev kratkoročnega kredita porabili 885€. 
 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
Za intervencijske programe je občina v letu 2017 porabila 56.475,94€. 
Program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč 
Podprogram 23029001 Rezerva občine 
Proračunska postavka 08007 Proračunska rezerva 
Oblikovana proračunska rezerva v višini 38.291,63€ predstavlja izločena finančna sredstva po Zakonu o 
javnih financah (obvezna proračunska rezervacija) in jih občina nameni za nenačrtovane odhodke v primeru 
naravnih in drugih nesreč. V letu 2017 smo sredstva porabili v višini 37.670,04€ za namene in poplačilo iz 
tega naslova. (Opis porabe  pri porabi proračunske rezerve 3.1.5.)  
 
Podprogram 23029002 Posebni programi v primeru nesreč 
Proračunska postavka 08022  Posebni programi v primeru nesreč 
Poraba  sredstev na tem kontu predstavlja porabo namenskih sredstev za sanacijo posledic neurja in 
poplav. Na tej postavki so bila načrtovana sredstva v višini 20.000,00€ in z rebalansom povečana na 
116.796,02€, za sanacijo plazu LC Prapreče-Lipa ter sanacijo na odcepu JP Podbregar. Porabljenih je bilo 
6.696,20€, kar predstavlja komaj 5,7% glede na rebalans-zadnji veljavni proračun, ker bosta planirani 
sanaciji dveh plazov, izvedeni v letu 2018. (Opis porabe  pri porabi proračunske rezerve 3.1.5.)  
  
Program 2303 Splošna proračunska rezervacija 
Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija 
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Proračunska postavka 01042;  To so namensko izločena sredstva prihodkov za oblikovanje splošne 
proračunske rezerve in se skladno z zakonom in odlokom lahko porabijo na nepredvidene odhodke in 
izdatke, ki jih v času sprejema proračuna ni bilo možno načrtovati, ali za medletno prerazporeditev na 
programe, na katerih sredstva niso bila planirana v zadostni višini. ( Opis porabe pri porabi proračunske 
rezerve 3.1.5.)  
  
3.3   OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2017-2020 

PU – 4000 UPRAVA 
 

GP/SM NAZIV GP / NAZIV PROJEKT OBRAZLOŽITEV 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA  
01014 Nakup opreme Nakup enega računalnika, dveh službenih 

telefonov, konferenčna mikrofona, UPS-e, 
zunanje diske s torbicami, monitor, baterije in 
hladilnik.  

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
02001 Opremljanje štabov in enot  Plačilo stroškov vzdrževanja dokumentacije 

ZIR  
03007 PGD Vransko  Transfer PGD Vransko za nakup avtomobila  
11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  
11032 Pomoč kmetijam Sofinanciranje društev s področja kmetijstva  
13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA, 

KOMUNIKACIJE 
 

04006 Redno vzdrževanje lokalnih cest Nakup prometnih znakov in postavitev ograje 
na JP 992691 Brce-Jakov dol 

04038 Vzdrževanje javnih površin Razširitev parkirišča pri objektu Jager, 
gradbena dela pri ureditvi površine za pešce 
ob LC 490 110, elaborat prometne ureditve, 
parkirnih mest v trgu Vransko in projekt 
ureditve površin za pešce ob LC 490110, 
projektna dokumentacija za ureditev hodnika 
za pešce v Prekopi, ob R2-447/0290 in 
ureditev prehoda za pešce na R2-447 (Brode) 

04053 Izgradnja dovozne ceste z mostom do Poligona  Plačilo izvajalcu gradbenih del, investicijskega 
nadzora in načrtov ter druge projektne 
dokumentacije 

04055 Rekonstrukcija ceste LC 490124 Ropasija-Vransko 
III.faza 

Plačilo obveznosti izvajalcu gradbenih del in 
stroškov nadzora 

15 VAROVANJE OKOLJA IN KULTURNE DEDIŠČINE   
05004 Projekt RCERO Vlaganje novo infrastrukturo v RCERO po 

pogodbi o poslovnem najemu 
05014 Kanalizacija Vransko IV. faza po Zavrteh Delno plačilo obveznosti izvajalcu, del smo 

prenesli v leto 2018 
05016 Odpadna voda investicijski inženiring  JKP Žalec, po pogodbi 
05019 Izgradnja kanalizacije nad Graščino Brode Izvedba skupinskega priključna na javno 

kanalizacijo za stanovanjsko sosesko nad 
graščino Brode 

05021  Izgradnja komunalnega priključka Podgorica-
Dolinšek 

Izgradnja kanalizacijskih priključkov 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

06002 Reševanje stanovanjskih problemov Obnova stanovanj (Zalokar-Rode, Vodovnik, 
Pušnik, Plavčak) 
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04011 Oskrba z vodo Nakup hidroforne naprave v Praprečah in 
klorirne naprave v Merici 

05020 Izgradnja vodovoda nad graščino Brode Rekonstrukcija in adaptacija vodovoda ter 
nadzor   

06007 Nakup zemljišč Kupnina za zemljišče parc. št.120/4, k.o. 
Tešova in del kupnine za zemljišče parc.št. 
101/2,102/2,105/2 in 106/2 k.o. Tešova  (del 
vozišča LC Vransko-Ropasija)                                      

18 KULTURA, ŠPORT  
08026 Schwentnerjeva hiša Izdelava DIIP za projekt "revitalizacija SH 
08031 Obnova cerkve Svetega Mihaela  Sredstva po pogodbi o sofinanciranju obnove 

cerkve. 
08029 Programi športa Mreža za koše 
19 IZOBRAŽEVANJE   
09001 OŠ Vransko-vrtec vransko Realiziran investicijski transfer 
09004 OŠ Vransko Realiziran investicijski transfer 
09016 Ureditev knjižnice in multimedijske učilnice v OŠ Poplačilo obveznosti iz naslova ureditve 

prostorov za potrebe knjižnice in 
multimedijske učilnice v OŠ Vransko 

09008 Glasbena šola Risto Savin Žalec  Zagotavljanja sredstev za investicije po 
pogodbi  

 

09011 II.OŠ Žalec  Zagotavljanja sredstev za investicije po 
pogodbi  

 
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) 
 
Bilanca stanja zajema sredstva (aktivo) in obveznosti do virov sredstev (pasivo) s stanjem na zadnji dan 
obračunskega leta, to je 31. decembra. Bilanca stanja izkazuje premoženje občine (stvarno in finančno), 
terjatve in obveznosti občine in obveznosti do virov sredstev.  
 
SREDSTVA 

1. Od skupin kontov 00 do 05 so izkazana naša neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ter 
njihovi popravki vrednosti  

 
  00 –neopredmetena sredstva v višini 244.919€  zajemajo zemljišča (javno dobro v občini) v 

vrednosti 172.187€, neopredmetena dolgoročna sredstva JKP in Simbio 7.384€ (vodovod, 
kanalizacija, MČN in ČN),  program komunalnega opremljanja (Kaliopa 62.905€), Program Olis 
2.287€. 
 01-popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 7.074€, se nanaša na neopredmetena 

dolgoročna sredstva JKP ter Simbio na osnovi pogodbe.  
 02 – nepremičnine   8.592.328€;  (v letu 2015 smo izvedli usklajen popis iz uradnih evidenc 

programa za komunalno opremljanje v poslovne knjige občine) od tega: - zemljišča v višini 
473.276€;  - zgradbe, stanovanjski objekti, počitniške zgradbe 5.131.720,98€ (mrliška veža, 
Schwentnerjeva hiša, garaže, večnamenski objekt Čeplje, športna dvorana Čeplje, ZD Vransko, 
šola vrtec Vransko, gasilski dom, 21 stanovanj  v lasti občine Vransko; ceste JP v višini 
1.573.666€   (iz uradnih evidenc  smo uskladili poslovne knjige občine z vnosom cest –LC 
490111 Vransko-Prapreče, LC 490112 Prapreče-Lipa, LC 490251 Brode-Vransko-Cerkev, LC 
490252 Vransko-Cerkev, JP 916011 Prekopa-Ribarič, JP 916022 Čeplje-AMZS-Poligon, JP 916061 
Zore, JP 916131 Male Zahomce, JP 916132 odcep Marko, JP 916133 odcep Javoršek, JP 916134 
odcep Zahomce, JP 916135 Odcep Podbregar, JP 916281 Jagodič-Stopnik, JP 916282 Stopnik-
Žnidaršič, JP 916291 odcep Banovič, JP Rančigaj-Jošt, JP 992511 Klokočovec-Klance, JP 992531 
Prekopa-Javše, JP 992532 odcep Dežnikar, JP 992551 Prekopa-Stopnik-Čeplje, JP 992561 
Stopnik, JP 992562 odcep Stopnik, JP 992671 Ločica-Zahomce-Dol-Tabor, JP 992691 Brce-Jakov 
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dol, JP 992692 Odcep Verduljan, JP 992731 Goričan, cesta pri KIV, cesta pod Vinogradi;    
investicije  v gradnji  v skupni višini 1.413.664,86€; (JKP - vodovod, kanalizacija, MČN; ČN 
Kasaze, JR Vransko-vzhod, LC 4901214 Ropasija-Vransko-II.faza in III.faza, LC 490112 Prapreče-
Lipa, Izgradnja dovozne ceste nad graščino Brode, Izgradnja dovozne ceste z mostom do 
poligona  

 03 – popravek vrednosti nepremičnin 1.678.545€ (zajema popravek zgoraj navedenih 
nepremičnin, brez investicij v teku, ker se le te ne amortizirajo pred aktiviranjem). 

 04 - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 677.154€ (zajeta oprema in drobni 
inventar občinske zgradbe,  mrliške vežice, avtobusne postaje, CZ, knjižnice, JKP Žalec-vodovod, 
kanalizacija, MČN, ČN; kulturnega doma)  

 05 – popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 510.060€ 
 

2. Skupina kontov 06 izkazuje dolgoročne kapitalske naložbe v delnice in deleže podjetij v skupni 
vrednosti 979.572€.   
- delnice Sperbank 157,39€, naložbe v podjetja SIPRO Žalec 1.767€ in JKP Žalec 22.477€, naložba 

Energetika Vransko 859.218€, Energetika Projekt 92.057€, naložba v Center Varne vožnje 
1.650€, kapitalski delež RASR 500€, naložbe v delnice Žito 880,75€, naložba Alpen Invest-
865,86€.    

3. Skupina kontov 09 pa izkazuje terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom 
proračuna in drugim v skupni vrednosti  4.660.944€ 
 Osnovna šola Vransko- Tabor  552.459€ 
 UPI Žalec 7.922€ 
 II. Osnovna šola Žalec 32.532€ 
 Glasbena šola Žalec 45.776€ 
 Medobčinska matična knjižnica Žalec 115€ 
 ZKTŠ Vransko 3.749.770€   
 ZD Žalec 272.369€ 

4. Skupina kontov 10 in 11 so denarna sredstva v višini 25.092€ 
- Blagajna 0€ 
- TRR 25.091,62€ 

5. Skupina 12, 14  so kratkoročne terjatve v višini 36.020€ terjatve iz naslova terjatev do kupcev v 
višini 36.020€. Podrobneje so opisane v nadaljevanju pod točko 3.4.1.  

6. Skupina kontov 17 predstavljajo kratkoročne terjatve v višini  87.960€ (terjatve do Fursa na dan 
31.12. v višini 60.385€, ki se medletno ustrezno uskladijo; terjatve do zavezancev za plačilo 
komunalnega prispevka  v višini 9.250€). 

7. Skupina kontov 18 so neplačani odhodki v višini  379.799€ (neplačane zapadle fakture, ter fakture, 
ki še niso zapadle v plačilo-valuta januar, februar 2018 nanašajo pa se na opravljeno storitev v 
decembru 2017, decembrske terjatve za plače in prispevke zaposlenih, pogodbene obveznosti, 
obveznosti Furs, obveznost za vračilo kom.prispevka) 

8. Skupina kontov 19 aktivne časovne razmejitev v višini 0€.  
 
VREDNOST AKTIVE ZNAŠA 13.488.521€.  
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

9. Skupina kontov 21 so kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 16.736€ (obveznosti za 
decembrsko plačo zaposlenih v upravi, ter pogodbenega dela) 

10. Skupina kontov 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – neplačane obveznosti v višini 247.451€  
Večje so opisane v nadaljevanju pod točko 3.4.2. 

11. Skupina kontov 23 kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 17.098€ (prispevki na plače 
zaposlenih v upravi in pogodbenega dela, obveznosti do Furs-a, obv.za vračilo kom.prispevka ter 
obveznost za plačilo razlike DDV) 

12. Skupina kontov 24 so kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta  
(posrednih uporabnikov občinskega proračuna)  v višini 94.075€. 
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13. Skupina kontov 26  predstavljajo kratkoročne obveznosti iz financiranja (obresti kreditodajalcev za 
december, katerih plačilo zapade v januarja 2018) v višini 1.154€ .  

14. Skupina kontov 28  so neplačani prihodki ; terjatve v višini 96.693€ (terjatve Furs-a, terjatve do 
kupcev ter terjatve za komunalni prispevek)  

15. Skupina kontov 29 so pasivne časovne razmejitve  v višini 39€. 
16. Skupina kontov 90  predstavlja splošni sklad  v  višini 10.860.601€ 

 splošni sklad za osnovna sredstva  
 splošni sklad za finančne naložbe  
 splošni sklad za sredstva dana v upravljanje   
 splošni sklad za drugo  

17. Skupina kontov 96  dolgoročni prejeti krediti na dan 31.12.2017 v višini 1.959.462€ (višina 
neodplačanega kredita pri Banki Celje, BKS Bank,  ter obveznost do MGRT).  

18. Skupina kontov 98 presežek odhodkov nad prihodki v višini 195.212€. 
 
 VREDNOST PASIVE ZNAŠA 13.488.521€.  
 
3.4.1. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta 
 
Višina odprtih terjatev, na dan 31.12.2017 znaša 36.020,05€, od tega je na dan 31.12.2017 zapadlih  
15.271,74€. 
 
Obrazložitve  terjatev: 
- JKP Žalec v višini 20.298,36€ za poslovni najem javne infrastrukture (oskrba s pitno vodo-nepremičnine, 
odvajanje odpadne vode-nepremičnine, čiščenje odpadne vode-nepremičnine). Z nakazilom zneska okoljske 
dajatve se sredstva mesečno kompenzirajo.  Stanje je usklajeno in potrjeno tudi s strani JKP Žalec. 
- Simbio d.o.o. v višini 11.405,07€  za poslovni najem infrastrukture  
- odprte terjatve v višini 3.996,62€ so iz naslova grobnin fizičnih oseb, ter taks; katerim redno pošiljamo 
opomine 
- ostale terjatve v višini 320€. 
 

3.4.2. Poročilo o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 
 

Višina odprtih obveznosti na dan 31.12.2017 znaša 341.526,25€ od tega je na dan 31.12.2017 zapadlih le 
59.565,30€. 
 
Obrazložitev večjih neporavnanih obveznosti : 
 
- Osnovna šola Vransko-Tabor v višini 52.150,28€ za materialne stroške, dogovorjen program, projekte in 
investicije za mesec december 2017 ter obveznosti plačila iz naslova ekonomske cene za november in 
december (EC na mesec znaša cca. 22.477€). 
- Rajovec Janez s.p. v višini 21.252,94€ za stroške prevoza po Pogodbi za prevoz otrok za mesec oktober, 
november in december.  
- JKP Žalec v višini 32.765,11€ za izgradnjo kanalizacije in vodovoda nad grščino Brode, 7.346,43€ za 
izgradnjo kanalizacije Vransko po Zavrteh ter 4.442,88€ za stroške subvencioniranja čiščenja odpadnih vod, 
vodenje katastra, analitičnih evidenc in izdajanja dokumentov v upravnih postopkih za november in 
december.  
- GP Žalec v višini 39.800,29€ za izgradnjo mostu čez potok Bolska na JP 916 022 Čeplje - AMZS Poligon 
- Zavod Svetega Rafaela Vransko v višini 25.192€ za stroške domske oskrbe, oskrbnine ter strošek iz naslova 
financiranja toplega obroka od oktobra dalje. 
- Energetika Projekt d.o.o. v višini 34.298,03€ za stroške po Pogodbi za vzdrževanje javnih površin in  
lokalnih cest za mesec december, ter delno za november in stroške ogrevanja.  
 
 



35 
 

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA 
RAČUNA OBČINE VRANSKO 
1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 
1.1. Uvod 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) 
izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. 
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni 
tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so 
vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za 
javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP 
odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve 
in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 
 
1.2. Razkritja računovodskih pravil 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 03743) za leto 2010 izdelani 
samostojni računovodski izkazi.  
 
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, to je prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo 

proračunu pripadajočega dela presežka;  
b) v tokovih pa se ne izkažejo:  
- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke 
in 
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, 
ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih 
sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov 
PU EZRO). 
 
2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
 
2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah  
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in 
nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2017 znašal 0€. 
Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. 
 
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. (v €) 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje 
Denar na računu EZRO (ZAKLADNICA,EZR,ZKTŠ, OŠ VRANSKO) 0 
Nočni depoziti  0 
Skupaj 0 

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO  
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva 
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako 
stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: 
 

Denarna sredstva v 
knjigi EZRO = Stanje računa EZRO pri 

Banki Slovenije = Stanje ZP +  stanj podračunov PU 
EZRO 

 
2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  
ZP ima zapadle neplačane terjatve ter obveznosti. 
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0€ in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja 
podračunov (konti skupine 18). 
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Stanje nezapadlih terjatev znaša  0€ in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri 
poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16).  
 
3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev 

spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 
 
3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 2. 
 
Tabela 2: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) 
Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 
7102 Prihodki od obresti  

(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 0 
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v 
sistem EZR) 0 

4029 Drugi operativni odhodki 
(tj. morebitni stroški) 0 

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 
preteklega leta 0 

   Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO  0 
 
 
3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 
 
3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih 

sredstev 
Vsi namenski prejemki in izdatki občinskega proračuna so realizirani v višini in za namene, kot jih 
predvideva proračun. 
 
3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 
 
TABELA: PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA 
           v eurih 

VRSTA NAMENSKIH SREDSTEV  
1. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja 

odpadkov 
0 

2. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda 

0 

 
3.6.4. Obrazložitev prerazporeditev 
 
Občina Vransko  je na podlagi devet mesečne realizacije proračuna sprejela rebalans proračuna za leto 
2017, ki je upošteval dana izhodišča, predvidene prejemke in izdatke proračuna ter predvidene projekte in 
investicijske programe do konca leta 2017.  
Prerazporeditev proračunskih postavk ni bila izvedena.  
 
Vransko, april 2018 
Pripravila: SOU občin Tabor - Vransko, OU občine Vransko 
                                                                                                        
                                                                                                               
 
 


