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AKTI 
 
1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2020 

2. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2020 

3. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2020 

4. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2020 

ZAPISNIKI 
 
5.  ZAPISNIK 7. redne seje občinskega sveta 
 
 
 

A K T I 

1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 
53/10 in Občinski informator - Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16) je Občinski svet Občine 
Vransko na 8. redni seji dne 10. 12. 2019 sprejel 

 
O D L O K  

o proračunu Občine Vransko za leto 2020 
 

 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2020 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 
2. člen 

(sestava in višina splošnega dela proračuna) 
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v 
naslednjih zneskih: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov Proračun 2020  

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

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

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

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

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 

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

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

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 

           2.925.057 
2.429.756 

  
2.188.124 
 1.919.092 

              205.282 
     62.750 

  1.000 
 

241.632 
163.432 

 
3.200 
4.500 

500 
 

70.000 
 

12.000 
12.000 

                
                    

483.301                              
             406.814       

                     
76.487 

           
                  

2.838.705 
           1.067.370          
              207.898       

33.510 
   

775.476 
16.700 

               33.786   
 

           1.045.995 
10.000 
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411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
413 Drugi tekoči domači transferi 

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 Investicijski transferi pravnim in 
fiz. osebam, ki niso PU 
432 Investicijski transferi PU 
 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
 

553.417 
 

93.388 
 

389.190 
 

657.906 
657.906 

 
 

67.433 
42.185 

 
25.248 

 
86.353 
86.353 

 
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2020  
v EUR 

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

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

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

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

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

0 
 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
C.  RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2020  
v EUR 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  
- ali 0 ali + 

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

             206.904 
             206.904  
             206.904  

             
 315.194                            

             315.194 
             315.194 

 
- 21.937 

              
             
 

- 108.290 
                 

 
- 86.353 

 

 

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

         
               

  38.906 
 
              
 

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

 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 
 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 
 
Proračun  se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi in tega odloka. 
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti ta 
tekoče leto usklajen z veljavnimi proračunom. 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.  
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 
Vransko. Župan je odredbodajalec. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji 
prihodki: 
 
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ), ki se uporabijo za nakup 
opreme za zagotavljanje požarne varnosti; 
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki 
se porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko omrežje; 
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za financiranje 
investicije-Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO) 
4. prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo  
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s 
področnimi predpisi. 
 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki 
zahteva  sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v  višini dejanskih 
prejemkov poveča obseg izdatkov  uporabnika in proračun. 
 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, 
se namensko prenesejo v proračun tekočega leta. 
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5. člen 
(proračunski uporabniki) 

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

6. člen  
 (dodeljevanje sredstev in način porabe) 

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

 
7. člen 

(obveznosti uporabnikov sredstev) 
 

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

8. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika, župan.  
 

Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah 
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva 
proračuna na posameznem področju oziroma pri 
neposrednem uporabniku s sklepom: 
 

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

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

- če to narekuje dinamika izvajanja investicij in 
realizacija. 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec 
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji. 
 

9. člen 
 (pooblastila župana) 

 
Župan je pooblaščen, da: 

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

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

- odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče 
potrebe; 

- odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje 
javne porabe, vendar ne več kot do 5% zadnjega 
sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do 
konca proračunskega leta; 

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

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

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

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

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

 
10.  člen 

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

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

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

12. člen  
(splošna proračunska rezervacija) 

 
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunskih 
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje 
posebej.  
 
Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med  
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali 
jih ni bilo mogoče načrtovati. 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo 
presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov. 
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2020 
znašajo 5.000 EUR. 
 
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in 
o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim 
računom. 

13. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2020  
oblikuje v višini 28.786,38 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih 
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 28.786,38 EUR 
župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. 
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki 
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana 
občinski svet. 
 
Proračunski rezervni  sklad v letu 2020 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za odpravo 
posledic po elementarnih nesrečah v višini 268.500,00 EUR. 
 
 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 

 
14. člen 

 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga  
sprejme občinski svet hkrati s proračunom.  
 

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

 
15. člen 

(načrtovanje likvidnosti proračuna) 
 
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje 
likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z 
napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje 
proračuna). 
 
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih 
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih 
naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za 
nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga. 
 
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za 
nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z 
likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni organ 
občine. 
 
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v 
sprejem županu. 
 
 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA 

 
16. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 
in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko 
likvidnostni zadolži do višine 150.000 EUR. 
 
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih 
podjetij v letu 2020 ne bo dajala poroštev. 
 

17. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter 
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v 

katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi 
in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne 
osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, 
se v letu 2020 ne smejo zadolževati.  
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

18. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

19. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok o proračunu in splošni del proračuna – zajet v 
odloku o proračunu stopi v veljavo naslednji dan po objavi v 
Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se 
objavita na spletnih straneh Občine Vransko, 
www.vransko.si. 
 
Številka: 410/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 12. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

2. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2020 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
30/18), 6. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 96/09 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013 
in 35/2013) ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 8. redni seji dne 10. 12. 2019 sprejel 

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

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča  
za območje občine Vransko za leto 2020  

 

1. 

Povprečna gradbena cena za m² uporabne stanovanjske 
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za 
stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je 
enaka kot v letu 2019 in znaša na območju občine Vransko 
853,60 EUR/m². 

2. 

Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od 
povprečne gradbene cene za m² stanovanjske površine. 

3. 

Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno 
stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega 
urejanja stavbnega zemljišča in se lahko med letom 
valorizira v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v 
ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja 
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo 
in industrijo gradbenega materiala Slovenije. 

 

4. 

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

Številka: 4260/2019/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 12. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
3. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2020 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
30/18), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 70/2017) ter 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
Občinski svet Občine Vransko na 8. redni seji dne 10. 12. 
2019 sprejel  

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

za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
občine Vransko za leto 2020  

1. 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko v letu 2020 
je enaka kot v letu 2019 in znaša 0,005307 EUR/m2. 

2. 

Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 
2020. 

3. 

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

Številka: 4261/2019/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 12. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
4. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2020 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 7. in 16. člena 
statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10  in Uradne 
objave Občine Vransko št. 21/12, 46/15 in 54/16) in 
Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini 
Vransko  (Uradne objave Občine Vransko št. 87/2019) je 
Občinski svet Občine Vransko na 8. redni seji dne 10. 12. 
2019 sprejel 
 

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

Občini Vransko v letu 2020 
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1. člen 
 
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini 
Vransko se za leto 2020 določi v naslednji višini: 
 

 150,00 EUR neto  -  1. novorojencu v družini, 
 250,00 EUR neto  -  2. novorojencu v družini 
 350,00 EUR neto  -  3. novorojencu v družini 
 400,00 EUR neto  -  vsakemu naslednjemu 

novorojencu v družini. 
. 

 
2. člen 

 
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za 
novorojence se zagotovijo z odlokom o proračunu občine 
Vransko za leto 2020. 
 

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

Številka: 1223/2019                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 12. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
 
 
 

Z A P I S N I K I 

5. Zapisnik 7. redne seje občinskega sveta 

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

 
ki je bila v torek, 22. 10. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, 
Kristina Bogataj, Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak 
in Peter Reberšek 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Suzana 
Felicijan Bratož, Rudolf Pušnik, Mihaela Zupančič in Mateja 
Godler  
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 11 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 11 glasov ZA, 
0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 97 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot 
sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 17. 9. 2019 
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
3. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko – 
druga obravnava 

4. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 – prva 
obravnava 
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec«  – prva obravnava 
6. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 
prva obravnava 
7. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – prva 
obravnava 
8. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza 
otrokom s posebnimi potrebami 
9. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev v Občini Vransko 
10. Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2020 
11. Pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v Občini Vransko za leto 2020 
12. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2020 
13. Razno 
 
Točka 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 17. 9. 2019 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodelovala Kristina Bogataj, ki je podala predlog za 
spremembo zapisnika in sicer pod točko 2 Pobude in 
vprašanja svetnikov, zaporedna črko  i, se spremeni zapis 
kot sledi: 
Na podlagi izražanega nezadovoljstva občanov živečih v trgu 
Vransko, je podala pobudo za spremembo dosedanje 
ureditve prometnega režima skozi trg Vransko. Občani 
izpostavljajo predvsem težavnost pri zavijanju na križiščih pri 
šoli, pri Golobčku, frizerstvu in pri križišču med hišama 
Marko in Postelje Zupan. Ponekod naj bi bila parkirišča za 
avtomobile zarisana preblizu, zato imajo vozila, predvsem 
tovorna, težave pri zavijanju. 
Svetniki so se s predlogom strinjali, sledilo je glasovanje o 
dopolnjenem zapisniku 6. redne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 98 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dopolnjen 
zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko 
z 17.9.2019. 
 
Točka 6 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 
prva obravnava 
Župan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega 
podjetja Žalec Igorju Glušiču, ki je podal podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodeloval 
Peter Reberšek. Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 99 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o oskrbi s 
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec v prvi obravnavi in ga 
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posreduje v 30 dnevno javno obravnavo, ki bo potekala 
od 5.11.2019 do 5.12.2019. 
 
Točka 7 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec– prva 
obravnava 
Župan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega 
podjetja Žalec Igorju Glušiču, ki je podal podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali 
Adrijana  Ferme, Breda Čvan, Peter Reberšek in Nataša 
Juhart, ki je med drugim opozorila na statistične podatke 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, glede kakovosti 
pitne vode v občini Vransko. 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloku o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 
in Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 100 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec v prvi obravnavi in ga posreduje 
v 30 dnevno javno obravnavo, ki bo potekala od 
5.11.2019 do 5.12.2019. 
 
Točka 2 Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Brigita Gosak 
Podala je pobudo za nasutje poljske poti mimo hmelja v 
Čepljah (pri Grabner). 
Župan je odgovoril, da je bila ta pot že urejena. 
 
b) Jože Matko 
Izpostavil je problematiko parkirišč in podal pobudo za 
postavitev WC-jev pri plezalnih stenah na Čreti. 
Župan je odgovoril, da se je ta problematika že večkrat 
obravnavala. V preteklosti je bilo s Planinskim društvom  
oziroma s plezalno sekcijo že dogovorjeno, da se bo  pri 
plezalnih stenah postavil »poljski WC«. Pobuda bo 
posredovana plezalni sekciji PD Vransko. Glede parkirišč, pa 
je povedal, da veliko zemljišč, ki se uporabljajo za parkirišča 
predstavlja  javno dobro in niso v zasebni lasti. 
 
c) Breda Čvan 
Posredovala je vprašanja, ki so bila podana na seji Vaškega 
odbora Prekopa in sicer: 
-  S katerim denarjem bo financirana izgradnja ceste do 
novozgrajenih stanovanjskih objektov v Čepljah? 
Župan je povedal, da se bo izgradnja ceste sofinancirala iz 
plačanega komunalnega prispevka za stanovanjsko gradnjo 
in izgradnjo hotela. 
- Kakšni so republiški normativi za odstranjevanje vejevja 
oziroma živih mej ob cestnem telesu? 
Župan je odgovoril, da je podlaga za izvajanje teh del Zakon 
o cestah. 
- Ali bi se lahko prometni znaki za območje omejenega 
prometa v Prekopi odstranili? 
Župan je odgovoril, da se bo pobuda za odstranitev teh 
znakov podala na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, člani sveta bodo zadevo proučili. 
-   Kako je s čiščenjem postajališča za otroke  v Prekopi (pri 
Jošt),  problem se pojavlja predvsem v času izvajanja zimske 
službe? 
Župan je odgovoril, da se zimska služba izvaja na cestah in 
ne na zemljiščih, ki so v zasebni lasti. 
-  Podala je pobudo za označitev obcestnih robnikov, težava 
se pojavlja predvsem v času izvajanja zimske službe, ker 
robniki niso dovolj vidni in se posledično z izvajanjem zimske 
službe uničujejo. 

Župan je povedal, da koncesionar  te označbe izvede vsako 
leto pred pričetkom izvajanja zimske službe. 
- Podala je pobudo za dopolnitev  relacij pri Javnem razpisu 
za izvajanje zimske službe 2019/2020 . Dopolnil se naj bi 
sklop 15 in sicer dovoz do stanovanjskih objektov Prekopa 
10, 10A,10B, 18 ter Prekopa 53. 
Župan je povedal, da se bo pobuda upoštevala. 
 
č) Peter Reberšek 
- Zanimalo ga je, če je že kaj več informacij v zvezi s 
pripravo prostora za raztros pepela na pokopališču Vransko. 
Župan je odgovoril, da se za dokončno ureditev zunanjega 
dela mrliške vežice  pripravlja vse  kar je še potrebno. 
 - Kako poteka sanacija posedkov na cesti v Jevše? 
Župan je povedal, da so bili posedki že sanirani. 
 
d) Danilo Štante 
- Zakaj so se dela v trgu Vransko na vodotoku Merinščica 
ustavila in kdaj se bodo nadaljevala? 
Župan je povedal, da se bo vprašanje posredovalo na 
Agencijo RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, 
oddelek območje Savinje v Celje. 
 
e) Nataša Juhart 
- Kako je z izdelavo spominka Občine Vransko? 
Župan je povedal, da je spominek v fazi izdelave. 
 
f) Kristina Bogataj 
- Podala je pobudo, za postavitev še kakšnega koša za pasje 
iztrebke v trgu.  
Župan je povedal, da se bo pobuda upoštevala. 
V zvezi s prometno ureditvijo v trgu je župan povedal, da je 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravil 
ogled in nima na dosedanjo  ureditev nobene pripombe. Vsi 
zapisniki sveta so bili posredovani članom občinskega sveta. 
Dana je bila pobuda za prestavitev aktivnega prometnega 
znaka  pri osnovni šoli, ki pa bo tudi realizirana. 
 
Točka 3 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko – 
druga obravnava 
Župan je predal besedo Rudolfu Pušniku, ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o 
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 101 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko v predlaganem 
besedilu. 
 
Točka 4 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 
– prva obravnava 
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali: Jože Matko, Rafael Novak, Peter Reberšek, 
Sonja Cencelj in Adrijana Ferme. Sledilo je glasovanje o 
predlogu Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020: 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 102 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
proračunu Občine Vransko za leto 2020, v prvi obravnavi 
in ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo, ki bo 
potekala od 5.11.2019 do 5.12.2019. 
 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                           Številka 91/2019 – 20. 12. 2019 
 

8 | S t r a n  

 

Točka 5 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne 
občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine 
Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, 
Občine Vransko in Občine Žalec«  – prva obravnava 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Adrijana Ferme, Peter Reberšek in Brigita 
Gosak. Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine 
Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, 
Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«: 10 glasov 
ZA, 1 glas PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 103 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine 
Vransko in Občine Žalec«  v prvi obravnavi in ga 
posreduje v 30 dnevno javno obravnavo, ki bo potekala 
od 5.11.2019 do 5.12.2019. 
 
Točka 8 Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza 
otrokom s posebnimi potrebami 
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta 
sodelovala Rafael Novak in Peter Reberšek. Sledilo je 
glasovanje o Pravilniku o povračilu stroškov šolskega 
prevoza otrokom s posebnimi potrebami: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 104 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pravilnik o 
povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s 
posebnimi potrebami v predlaganem besedilu. 
 
Točka 9 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
sofinanciranju socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v Občini Vransko 
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali Danilo Štante, Sonja Cencelj in Rafael Novak. 
Sledilo je glasovanje o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v Občini Vransko: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 105 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev v Občini Vransko v predlaganem besedilu. 
 
Točka 10 Pogoji in merila za vrednotenje programov 
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2020 
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o predlaganih pogojih 
in merilih za vrednotenje programov kulturnih društev in 
kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Vransko za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 106 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pogoje in merila 
za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih 

projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Vransko za leto 2020 v predlaganem besedilu. 
 
Točka 11 Pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko za 
leto 2020 
Župan je predal besedo Rudolfu Pušniku, ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali Rafael Novak, Peter Reberšek, Breda Čvan in 
Sonja Cencelj. Sledilo je glasovanje predlaganih pogojih in 
merilih za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Vransko za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 107 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pogoje in merila 
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Vransko za leto 2020 v predlaganem 
besedilu. 
 
Točka 12 Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2020 
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Peter Reberšek. Sledilo je glasovanje o 
predlaganih pogojih, merilih in kriterijih za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev, 
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 
2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 108 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pogoje, merila in 
kriterije za vrednotenje socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2020 v predlaganem 
besedilu. 
 
Točka 13 Razno 
Jože Matko je podal vprašanje glede izbire izvajalca za 
opravljanje zimske službe na Planino. 
Župan je odgovoril, da se za izvajanje zimske službe na tej 
cesti  še ni nihče prijavil, v kolikor  se ne bo, pa se bo  
pojavila težava, zato je predlagal, da se skupaj z  uporabniki 
ceste  najde izvajalec. 
 
Seja je bila zaključena ob  23.00 uri. 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 22. 10. 2019 

Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                                    Franc Sušnik l. r. 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 

 

 

 

 

 


