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A K T I 

1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 

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 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 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 Občina Vransko št. 21/12, 46/15 in 
54/16) je Občinski svet Občine Vransko na 12. redni seji dne 
15. 12. 2020 sprejel 
 

O D L O K  
o proračunu Občine Vransko za leto 2021 

 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2021 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 2021  

v EUR 
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
70 DAVČNI PRIHODKI 

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

       3.335.921 
  

2.744.483 
 2.344.035 
 2.051.330 

          225.282 
     65.422 

  2.000 
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
711 Takse in pristojbine 
712 Denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
741 Prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. 
prorač. Evropske unije 
 

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

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

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
413 Drugi tekoči domači transferi 

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

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

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

400.448 
162.772 

 
3.200 

20.100 
500 

 
213.876 

 
61.000 
61.000 

                
                    

530.438                              
          366.932       

                   
163.506 

           
                  

3.248.226 
        1.023.401          

302.604 
33.431   

 
641.995 

9.600 
             35.770   

 
        1.151.602 

10.000 
621.858 

 
92.988 

 
426.755 

 
         1.016.836 
         1.016.836 

 
 

56.388 
42.185 

 
14.203 

 
87.694 
87.694 

 
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2021  
v EUR 

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

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

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

440 Dana posojila  
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
442 Poraba sredstev kupnin iz 

0 
 
 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
0 
 

0 

naslova privatizacije 
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in 
drugih osebah javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji lasti                
 

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

 
0 
 
 
 
 

0 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2021  
v EUR 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) 
SREDSTEV NA RAČUNIH          
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + 

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

 

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

203.969 
            203.969  
             203.969  

             
 322.150                            

             322.150 
             322.150 

 
- 30.486 

             
     
 

-118.181 
                
              

- 87.694 
 
         
               

  38.004          
             
          
 

 
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. 
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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. 
 

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 2021 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 
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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. 
 

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 2021 
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 2021  
oblikuje v višini 30.769,95 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 30.769,95 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 2021 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za odpravo 
posledic po elementarnih nesrečah v višini 221.960,00 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 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                           Številka 99/2020 – 23. 12. 2020 
 

5 | S t r a n  

 

financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko 
likvidnostni zadolži do višine 146.000,00 EUR. 
 
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih 
podjetij v letu 2021 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 2021 ne smejo zadolževati.  
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

18. člen 
(začasno financiranje v letu 2021) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 
2021, 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: 410/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 12. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
2. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2021 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – 
ZUUJFO, 76/15)  in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13,  10/14 in 58/16) ter 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne 
Objave Občine Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16), je 
Občinski svet Občine Vransko na 12. redni seji dne 15. 12. 
2020 sprejel Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 
2021, katerega sestavni del je naslednji 

N A Č R T  
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 

za leto 2021 

1. člen 

Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2021, ki vključuje:   

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko 
s prilogami: 

1. Obrazec 1 - Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, 

2. Obrazec 2a - Načrt razpolaganja z zemljišči, 
3. Obrazec 2c - Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo. 

2. člen 

Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko, uporabljati pa se začne s 1.1.2021. 

Številka: 478/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 12. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 
 
Priloge: 
 
Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja 
 
BODOČI LASTNIK: OBČINA VRANSKO 
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1 LC 490211 
Ločica-
Zaplanina -
Limovce 

del parc. št. 
763/2, 
763/4, 
763/7, 778, 
780/1, 786/1 
vse k.o. 
1014 Ločica 
in del parcel 
89/6,89/10, 
90/1, 90/5, 
104/7, 
105/3, 
105/4, 619 
vse k.o. 
1015 
Zaplanina 

površina bo 
znana po 
geodetski 
odmeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
16.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
2021-
2022 

2 JP 916 121 
Zaplanina -
Pider 

del parc. št. 
105/6, 109/3 
115/2,155/1 
vse k.o. 
1015 
Zaplanina  

površina bo 
znana po 
geodetski 
odmeri 

 
 
 
4.000,00 

 
 
 
2021-
2022 

3 JP 916 022 
Čeplje - 
AMZS 
Poligon  

k.o. 1010 
Prekopa 
parc. št 
2636/21,  
parc.št. 
2631/14 

 
 
 
66,00 m2        
 
16m2 

 
 
 
660,00            
 
160,00 

 
 
 
2021 

4 JP 992 631 
Cerkev-
bloki-Videm 

parc. št. 2/2 
in 2/3 obe 
k.o. 1012 
Vransko 

površina bo 
znana po 
geodetski 
odmeri 

 
 
1.000,00 

 
 
2021 

   SKUPAJ 21.820,00  
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Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči 
 
LASTNIK: OBČINA VRANSKO 
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1 785/4, k.o. 1012 Vransko 505,00 m2 16.311,50 
  SKUPAJ 16.311,50 

 

Obrazec št. 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo 

LASTNIK: OBČINA VRANSKO 
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1 1012 K.O. 
Vransko, 
parc.št. 
1420 

410,00 Vransko 
128, 3305 
Vransko 

122 835,8 46.386,00 

 
 

 
 
3. Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini 
odškodnine za obremenjevanje nepremičnin v lasti 
Občine Vransko 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 
79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 
ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10, 53/10 in Uradne Objave Občine Vransko, št. 21/12, 
46/15 in 54/16), je Občinski svet Občine Vransko na 12. 
redni seji dne 15. 12. 2020 sprejel  

P R A V I L N I K  
o postopku obremenjevanja in o višini odškodnine 

za obremenjevanje nepremičnin v lasti Občine 
Vransko 

 
 

I. Splošne določbe 
  

1. člen 
 
(1) S tem pravilnikom se določi postopek ustanovitve 
služnostne pravice in višina odškodnine za ustanovitev 
služnostne pravice na nepremičninah v lasti Občine Vransko. 

(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za 
ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah, ki imajo 
status javnega dobra. 

2. člen 
 
Pri obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami je 
potrebno upoštevati določila zakona in uredbe, ki urejata 
ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

3. člen 
 
Služnostna pravica na nepremičnem premoženju in 
oddajanje javnih površin v uporabo, je odplačna. 
 

4. člen 
 
Postopek za obremenjevanje nepremičnega premoženja z 
ustanovitvijo služnostnih pravic izvaja občinska uprava 
Občine Vransko. 
 
 
II.  Postopek ustanovitve služnosti 
 

5. člen 
(določitev služnostne pravice) 

 
(1) Služnostno pravico se lahko ustanovi za položitev 
oziroma napeljavo komunalnega, komunikacijskega in 
podobnega voda oziroma priključka v, na ali nad služečo 
nepremičnino ali za dostop in vožnjo do služeče 
nepremičnine (predmet služnosti).  
 
(2) S služnostno pravico se sme obremeniti tudi 
nepremičnine s statusom grajenega javnega dobra.  
 
(3) Služnostno pravico je treba določiti racionalno in 
gospodarno, tako da le-ta služečo nepremičnino čim manj 
obremenjuje.  
 
(4) V služnostni pogodbi je treba vsebino in potek služnostne 
pravice natančno določiti in jo praviloma prikazati tudi k 
pogodbi priloženi skici.  
 

6. člen 
(postopek za podelitev služnostne pravice) 

 
(1) Postopek za podelitev služnostne pravice se začne na 
podlagi vloge zainteresiranega investitorja. Iz vloge mora biti 
razvidno, kakšna naj bi bila vsebina služnostne pravice ter 
opisano, kje in po kateri parceli naj bi služnost potekala ter 
globino, širino in dolžino posega.  
 
(2) Investitor mora k vlogi za ustanovitev služnostne pravice 
priložiti:  
– projektno dokumentacijo z vrisom poteka trase služnostne 
pravice,  
– katastrske in zemljiškoknjižne listine, če dejansko stanje ni 
razvidno iz uradnih evidenc in  
– skico, iz katere so razvidne podrobnosti glede dostopa do 
nepremičnine oziroma vožnje po njej.  
 
(3) Podatki o površini, obremenjeni s služnostno pravico, se 
povzamejo iz projektne in druge dokumentacije o 
nameravani služnosti.  
 
(4) Širina trase (varovalni pas) za zemeljski infrastrukturni 
vod ne more biti manjša od 0,5 m, za zračni vod pa ne manj 
od 1 m, oboje računano od zunanjega roba instalacije na 
vsako stran.  
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7. člen 
(plačilo služnostne pravice) 

 
(1) Služnostna pravica je odplačna, razen če je s tem 
odlokom ali drugim predpisom drugače določeno.  
 
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor ali 
služnostni upravičenec.  
 
(3) Stroški postopka podelitve služnostne pravice bremenijo 
zavezanca za nadomestilo.  
 

8. člen 
(način plačila služnostne pravice) 

 
(1) Nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice se 
praviloma obračuna v enkratnem znesku. Izročitev 
vknjižbenega dovoljenja investitorju ali služnostnemu 
upravičencu je možna šele po plačilu obveznosti.  
 
(2) V primeru, da je investitor ali služnostni upravičenec 
plačal nadomestilo za ustanovitev služnostne pravice, pa se 
kasneje izkaže, da služnosti ne potrebuje in da na predmetu 
služnosti še ni izvedel nobenih aktivnosti, se mu po vložitvi 
vloge za vrnitev nadomestila in izbrisu služnostne pravice iz 
zemljiške knjige nadomestilo v nerevaloriziranem znesku 
vrne.  
 
(3) Po poteku obdobja podelitve služnostne pravice oziroma 
v primeru, da je investitor oziroma služnostni upravičenec na 
nepremičnini, ki je obremenjena s služnostno pravico že 
izvajal aktivnosti, pa želi predčasno prekini služnostno 
pravico, se nadomestilo ali sorazmerni del le-tega zavezancu 
ne vrne.  

 
9. člen 

(območja podeljevanja služnostne pravice) 
 
Območje občine je glede podeljevanja služnostne pravice 
razdeljeno na območja, kamor spadajo posamezna naselja 
oziroma zaselki: 

 
I. Območje – naselje Vransko 

  
II. Območje – Brode, Čeplje, Prekopa, Mala Prekopa, 
Stopnik, Selo pri Vranskem (vas), Ločica pri Vranskem 
(nižinski del), Male Prapreče, Podgrad, Tešova, 

  
III. Območje –Selo pri Vranskem (ostalo), Jeronim, Čreta, 
Prapreče, Vologa, Ločica pri Vranskem (ostalo), 
Zaplanina, Zajasovnik - del, Zahomce. 

  
10. člen  

(višina nadomestila za služnost)  
 

(1) Višina nadomestila za podeljeno služnost se določi glede 
na namensko rabo zemljišča, razvidno iz prostorskih aktov 
ter območje, v katerem se zemljišče nahaja ter je navedena 
v EUR/m2 brez DDV in znaša 30% od vrednosti zemljišča. 

 
Namenska raba  I. območje  II. območje  III. območje  

stavbna zemljišča  13,50  7,50  4,50  
kmetijska zemljišča  0,90  0,45  0,25 
 
(2) Kolikor bi višina nadomestila za služnost, določena po 
določilih prvega odstavka tega člena, presegala 5.000 EUR, 
se višino nadomestila določi z uradno cenitvijo.  
 
(3) Ne glede na izračun višine nadomestila za služnost ta ne 
more znašati manj kot 50 EUR brez DDV.  
 

11. člen 
(vzpostavitev v prejšnje stanje) 

 
Ob prenehanju služnostne pravice ima občina pravico od 
investitorja ali od služnostnega upravičenca ali od 
vsakokratnega lastnika nepremičnine zahtevati, da le-ta na 
svoje stroške odstrani komunalni vod oziroma objekt ipd. v, 
na ali nad služečo nepremičnino ter da vzpostavi prejšnje 
stanje (sanacija zemljišča ipd.).  
 

12. člen 
(povzročitev škode) 

 
Če služnostni upravičenec kot investitor oziroma njegov 
izvajalec pri gradnji predmeta služnosti povzroči občini ali 
tretji osebi kakršno koli škodo, jo je povzročitelj dolžan 
povrniti dejanskemu oškodovancu. Višino škode v primeru 
spornosti ugotovi cenilec. Investitor in izvajalec sta solidarno 
odgovorna za plačilo nadomestila, stroškov cenitve ter 
morebitnih drugih stroškov.  
 

13. člen 
(preureditev predmeta služnosti) 

 
Če postavitev predmeta služnosti moti občino pri izvedbi 
kakšnega njenega projekta, je investitor oziroma služnostni 
upravičenec na svoje stroške dolžan prestaviti oziroma 
preurediti predmet služnosti po navodilih občine, sicer lahko 
to na stroške investitorja oziroma služnostnega upravičenca 
naredi občina. Smiselno enako velja za primer, če je predmet 
služnosti zgolj uporaba nepremičnine.  
 

14. člen 
(brezplačna služnostna pravica) 

 
Brezplačno služnostno pravico se sme ustanoviti v primerih, 
v katerih se uresničuje širši interes občine. Širši interes s 
sklepom v vsakem posameznem primeru ugotovi župan. 
Praviloma, vendar ne izključno, je širši interes podan v 
naslednjih primerih:  
– pri izvajanju novogradnje ali rekonstrukcije komunalne 
opreme sočasno z gradnjami ali v zvezi z že obstoječo 
komunalno opremo, ki je v interesu občine. 
– kadar izvaja gradnjo oziroma investicijo komunalne opreme 
investitor, katerega (so)ustanovitelj oziroma (so)lastnik je 
Občina Vransko.  
 
 
III.  Končna določba 
 

15. člen 
 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko. 

 
Številka: 007-01/2020                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 12. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 
 
 

 
 
 

4. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2021 
 
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 
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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 12. redni seji dne 15. 12. 2020 sprejel 

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

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2021  

 
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 2020 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: 4260/2020/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 12. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
5. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2021 

 
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 12. redni seji dne 15. 12. 
2020 sprejel  

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

za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
občine Vransko za leto 2021  

1. 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko v letu 2021 
je enaka kot v letu 2020 in znaša 0,005307 EUR/m2. 

2. 

Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 
2021. 

3. 

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

Številka: 4261/2020/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 12. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
6. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2021 

 
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  12. redni seji  dne 15. 12. 
2020 sprejel 
 

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

Občini Vransko v letu 2021 
 
 

1. člen 
 
Višina  enkratne denarne pomoči novorojencem  v Občini 
Vransko se za leto 2021 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 
 500,00 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 2021. 
 

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

Številka: 1223/2020                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 12. 2020                              Franc Sušnik, l. r. 
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J A V N I   R A Z P I S I 

7. Spremembe in dopolnitve javnega razpisa za 
sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vransko v 
letu 2021 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/2010 in 
Uradne objave Občine Vransko, št. 97/2020) Občina 
Vransko objavlja  
 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
J A V N E G A   R A Z P I S A 

za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
v občini Vransko v letu 2021 

 
I. 
 

V javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini 
Vransko v letu 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 
98/2020) se doda nova 1. točka, ki se glasi: 
 
»1. Naziv in sedež izvajalca razpisa 
 
Izvajalec razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko.« 
 
Dosedanje 1. do 7. točka postanejo 2. do 8. točka. 
 

II. 
 
V 3. točki se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
»Izvajalci programov morajo dodeljena sredstva porabiti v 
letu 2021.« 
 

III. 
 

Prvi stavek prvega odstavka 5. točke se spremeni tako, da 
se glasi: 
»Rok za oddajo vlog je 8. 1. 2021.« 
 

IV. 
 
Prvi odstavek 6. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»Odpiranje vlog bo 11. 1. 2021 izvedla komisija, ki jo bo v ta 
namen imenoval župan.« 
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Ocenjevanje in vrednotenje vlog bo komisija izvedla na 
podlagi Pogojev in meril za vrednotenje dejavnosti kulturnih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za 
leto 2021, ki jih je Občinski svet Občine Vransko sprejel na 8. 
dopisni seji 20. 10. 2020.« 
 

V. 
 

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno. 
 

VI. 
 

Vloge, ki so bile vložene pred objavo teh sprememb in 
dopolnitev javnega razpisa, ostanejo neodprte v veljavi, 
razen v primeru, da jih vlagatelji s pisno zahtevo umaknejo. 
V tem primeru se vloga neodprta vrne vlagatelju. 
 
Vlagatelj, ki je vlogo umaknil, lahko le-to do roka za oddajo 
vlog, tj. do 8. 1. 2021, nadomesti z novo vlogo. 
 
Številka: 4302-07/2020-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 23. 12. 2020                             Franc Sušnik, l. r. 

Z A P I S N I K I 

8. Zapisnik 8. dopisne seje občinskega sveta 
 

Z A P I S N I K 
8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko 

 
8. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od petka, 16. 10. 2020, od 9. 
ure dalje, do torka, 20. 10. 2020, do 20. ure.  
 
Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 54/2016 in 94/2020). 
 
Članom občinskega sveta je bilo vabilo za sejo z glasovalnim 
listom (predlogi sklepov) vročeno po elektronski pošti. 
Gradivo za sejo je bilo objavljeno na spletni strani Občine 
Vransko (8. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko 
- https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-
obcinskega-sveta/ ).  
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja seje 
glasovali vsi člani občinskega sveta.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 15.9.2020 in 7. dopisne 
seje, ki je potekala od 23. do 25.9.2020 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3.  Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2020 - obravnava in sprejem  
4. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem 
5. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 - prva 
obravnava 
6. Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih nagrobnih 
sveč - obravnava in sprejem 
7. Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna 
Občine Vransko za leto 2021 - obravnava in sprejem 
8. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih 
programov in programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2021 – obravnava in 
sprejem 
9. Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko za leto 
2021 
10. Razno 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagani 
dnevni red seje. 
 
Sklep št. 188 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni 
red 8. dopisne seje:  
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 15.9.2020 in 7. 
dopisne seje, ki je potekala od 23. do 25.9.2020 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3.  Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2020 - obravnava in sprejem  
4. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem 
5. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 - prva 
obravnava 
6. Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih 
nagrobnih sveč - obravnava in sprejem 
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7. Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2021 - obravnava in 
sprejem 
8. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2021 – obravnava in sprejem 
9. Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko za 
leto 2021 
10. Razno 
 
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 15.9.2020 in 7. 
dopisne seje, ki je potekala od 23. do 25.9.2020 
 
a) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:  
»Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 11. redne 
seje Občinskega sveta z dne 15. 9. 2020 v predloženem 
besedilu.«  
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 189 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 11. redne 
seje Občinskega sveta z dne 15. 9. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
b) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:  
»Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 7. dopisne 
seje Občinskega sveta z dne  25. 9. 2020 v predloženem 
besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 190 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 7. dopisne 
seje Občinskega sveta z dne  25. 9. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Člani občinskega sveta so lahko v času trajanja dopisne seje 
vprašanja in pobude po elektronski pošti naslavljali na 
župana. 
 
V času trajanja dopisne seje ni bilo na župana naslovljeno 
nobeno vprašanje ali pobuda. 
 
Ad3: Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za 
leto 2020 - obravnava in sprejem 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Vransko za leto 2020 v predlaganem 
besedilu.« 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA in 1 glasom PROTI predlog 
sklepa sprejel. 
 
Sklep št. 191 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2020 v 
predlaganem besedilu. 
 
Ad4: Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 

»Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni načrt ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2020 v 
predlaganem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 192 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za 
leto 2020 v predlaganem besedilu. 
 
Ad5: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 - 
prva obravnava 
 
V času trajanja dopisne seje je občinski svetnik Peter 
Reberšek v okviru predmetne točke dnevnega reda županu 
zastavil naslednje vprašanje:  
»Ali bo v proračunu 2021 tudi rezervacija za asfaltiranje cest 
v kolikor bodo s sofinanciranjem pri izgradnji pomagali 
občani?« 
 
Župan je na zastavljeno vprašanje odgovoril naslednje: 
»V predlogu proračuna Občine Vransko za leto 2021 je 
zapisano: 
- II. Posebni del na strani 10 
- 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
- 1302- Cestni promet in infrastruktura 
- 13021 – Sofinanciranje cestnih priključkov 
- 420 402 – Rekonstrukcije in adaptacije ………..50 000 €« 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o proračunu 
Občine Vransko za leto 2021 v prvem branju in ga posreduje 
v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 193 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
proračunu Občine Vransko za leto 2021 v prvem branju 
in ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na 
krajevno običajen način. 
 
Ad6: Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih 
nagrobnih sveč - obravnava in sprejem 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Cena gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov za odvoz nagrobnih sveč je 0,20872 
€/kg. Cena je brez DDV in se uporablja od 1.1.2021 dalje.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 194 
Cena gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov za odvoz nagrobnih sveč je 
0,20872 €/kg. Cena je brez DDV in se uporablja od 
1.1.2021 dalje. 
 
Ad7: Pogoji in merila za vrednotenje programov 
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2021 - 
obravnava in sprejem 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdijo se Pogoji in merila za vrednotenje dejavnosti 
kulturnih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna občine 
Vransko za leto 2021 v predlaganem besedilu.« 
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Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 195 
Potrdijo se Pogoji in merila za vrednotenje dejavnosti 
kulturnih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna 
občine Vransko za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
 
Ad8: Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2021 – obravnava in sprejem 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdijo se Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev, 
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2021 
v predlaganem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 196 
Potrdijo se Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
 
Ad9: Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v 
Občini Vransko za leto 2021 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Pogoje in merila za 
izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Vransko v letu 2021 v predlaganem 
besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 197 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pogoje in merila 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko v letu 2021 v 
predlaganem besedilu. 
 
Ad10: Razno 
/ 
 
Dopisna seja je bila zaključena 20. 10. 2020, ob 20. uri. 

 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 20. 10. 2020 

Zapisal:                                                Župan Občine Vransko 
Rudolf Pušnik, l. r.                                  Franc Sušnik, l. r. 
 

O B V E S T I L A 

9. Seznam izvajalcev zimske službe na območju občine 
Vransko v sezoni 2020/21 

Občinske ceste   Izvajalec zimske 
službe 

LC 490211 Ločica - Zaplanina - Limovce                        
JP 916191 Zaplanina - Brvar   
JP 916121 Zaplanina - Pider   
dovoz do stanovanjskega objekta Zaplanina 6, 
15,15a, 15b in 18   

Novak Franc  s.p.        
041 720 497 
 
 
 

JP 992691 Brce - Jakov dol    
JP 992692 Brdovlan    
JP 916351 Ločica - Bokal    
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri 
Vranskem 7  
JP 916142 R447 - Hrastovec   
dovoz do  stanovanjskega objekta Zajasovnik 19 in 
20  
JP 916051 Osredek   
JP 916052 Osredek - Reberšek  
JP 916311 Osredek - Loka                                                                     

Novak Franc  s.p.        
041 720 497 

LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh 
JP 992671 Ločica - Zahomce - Dol pri Taboru - del  
JP 916134 Zahomce - Bistan   
JP 916131 Male Zahomce    
JP 916132 Zahomce - Marko    
JP 916133 Zahomce - Javoršk  
JP 992721 Ločica – Juteršek  
JP 992681 Ločica - Pestotnik - Grabnar  
JP 916035 odcep Strah  
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri 
Vranskem 38, 46 in gasilni dom  
dovoz do stanovanjskega objekta Ločica pri 
Vranskem 48                                   
JP 916135 Ravne - Podbregar  

Jerman  Primož          
041 264 824 

LC 490111 Vransko – Lipa                                     
JP  916161 Kale                                                                                                              
GC 093152 Vologa -  Orehovec    

Slapnik Aleksander      
041 361 452 

JP 916101 Ropasija  
GC 093148 Ropasija – Ptica (Košica)  
GC 093149 odcep Ručgar  
GC 093164  
GC 104010  
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 18 in 24  

Peter Dobnik            
041 216 639       

LC 490123 Čreta - Vransko (Vransko - Ropasija) 
JP 916401 Klakočovec - sv. Jeronim                     
JP 992511 Klakočovec – Klance              
JP 916371 Klakočovec - Bergant           
JP 916381 Klakočovec – Izlakar  
JP 916361 Tešova - Grabnar    
JP 916411 Tešova - Pečovnik                                    
JP 992611 Tešova - Križnik  
JP 916211 Strožnik  
JP 916081 Prilope  
JP 916201 Pestotnik    
dovoz do stanovanjskega objekta  Jeronim 27a, 27 
in  9,                                                                               
dovoz do stanovanjskega objekta  Tešova  6, 19,                                                           
dovoz do stanovanjskega objekta  Selo pri 
Vranskem  15 in 17                                                           
JP 992521 Brode - Selo  
JP 992581 Selski graben                                                      
JP 916173 Brode - Čeplje                                          
dovoz do stanovanjskega objekta  Stopnik 4, 5 in 7  
GC 093155 Selo - Plešnik                                                                                                             
LC 490252 Brode – Vransko                                                     
JP 992651 Brode - R447                                                                                                                
LC 490251 Vransko - trg                                                           
JP 992621 Trg - Gorica - Briše                                               
JP 992601 Brode - Tešova                                                                                                    
JP 992661 Brode - grič                                                     
JP 916302 Brode - graščina                                                                                                                                 
JP 992791 Petrol                                                                                                                                           
JP 992652 Brode – Tršča                                                       
JP 916071 Brode - Zajc                                                   
JP 916271 Brode - Juhart                                                                               
JP 916261 Brode -  Mihevc                                                       
GC 093141 Tršca - Vivoda                                                                         
LC 490191 Čeplje - Pondor                                                                                                          
JP 916023 Čeplje - Grofice                                                                   
JP 916021 Čeplje - Fabrika                                                      

KZ Vransko, z.o.o.       
031 301 316 
Skok Martin                    
070 810 185 
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JP 916022 Čeplje - AMZS Poligon                            
JP 916012  Prekopa - Blate                                               
dovoz do stanovanjskega objekta  Čeplje 15 in 23                                                                                                          
SAMO POSIPANJE CEST                     
LC 490123  Čreta - Vransko   (Ropasija - Čreta)                          
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Starti grad                         
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje                                                                                                     
JP 992531 Prekopa - Jevše - Letonja                                                                    
LC490261  Prekopa - Podvrh      
JP 916101 Ropasija  
GC 093148 Ropasija – Ptica (Košica)  
JP 992561 Stopnik - Skok                                                   
GC 093149 Odcep Ručgar     
JP  916 282 Stopnik - Žnidaršič  
JP  916281 Jevše - Stopnik                                                                             

KZ Vransko, z.o.o.         
031 301 316 
Skok Martin                    
070 810 185 

JP 992501 Prapreče - Merinca              
JP 992491 Kovk   
JP 916111 Kovk - Škrabar                               
JP 916112 Škrabar - Teličnikar   
JP 992507 Prapreče – Kropivšek  
JP 992502 Odcep Kocijan              
JP 992506 Merinca - Dolinšek  
JP 992504 Merinca - Kos  
JP 992505 Merinca – Cencelj  
JP 992503 Merinca – vas JP 992508 Prapreče - 
Pahole                               
GC 093147 Odcep Vrhovnik  
GC 093146 Kapus – Prosivnik  
dovoz do stanovanjskega objekta  Prapreče 15c, 
16b, 24,24a in 26,  
dovoz do stanovanjskega objekta  Jeronim 36, 44, 
47, 45a in 49  

Tris d.o.o., 
Grabner Alojz  
041 66 302 
(izvaja samo 
pluženje cest) 
 
KZ Vransko, z.o.o.         
031 301 316 
Skok Martin                    
070 810 185 
(izvaja  samo 
posipanje cest)       

LC  490261 Prekopa - Podvrh                                                                
JP  992531 Prekopa - Jevše – Letonja  
GC 093162 Avtocesta – Križ  
JP  916281 Jevše - Stopnik                                                                         
JP  916 282 Stopnik – Žnidaršič  
JP  992561 Stopnik – Skok  
JP  992562 Stopnik  - Košiča  
JP 916061 Stopnik  -  Zore  
JP 916291 Stopnik – Banovič  
JP 992551 Prekopa - Stopnik – Čeplje  
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Stari                                                     
JP 992572 Stopnik – Nejč  
JP 996174 Zaboršt - ob avtocesti  
JP 916171 Stopnik – Kosem  
JP 916041  Čeplje - vinogradi   
JP 916241 Čeplje - Vršnik                                                           
JP 916172 Stopnik  - Greglč                                      
JP 916231  Obrtna cona Čeplje   
Zbirni center Čeplje   
JP 992815 Čeplje - ob križišču   
JP 992814 Čeplje - Rojšek  
JP 992811  Čeplje - priključki   
JP 992541  Prekopa - Čeplje  
JP 916011 Prekopa – Ribarič  
JP 992413 Prekopa - gmajna                                                                
JP 992411 Vindija I                                                                                                  
JP 992412 Vindija II                                                                                                      
JP 916013 Prekopa - Borštner (sušilnica)                     
dovoz do stanovanjskega objekta  Prekopa 12a, 
11c, 18a, 53                                                                                            
dovoz do stanovanjskega objekta Stopnik 9, 10, 
11, 17, 22, 24b, 29, 30a, 31,32, 34a, 38, 46b in 
52a                                                                                                      

Kralj Jože s.p.            
041 786 040 
(izvaja samo 
pluženje cest) 
 
 

LC 490123 Čreta - Vransko (Čreta - Ropasija)                                               
JP 916093 Punčuh  
JP 916091 Remic  
JP 916092 Planinski dom Čreta                       

Remic Franc                 
5725 065 

JP 992711 Zg. Limovce -  Prosivnik                                                             
JP 916181 Limovce - Lokan                                                                               

Ferme Anton                 
031 760 670 

dovoz do stanovanjskega objekta Limovce 8                      Ferme Anton                 
031 760 670 

JP 992532 Jevše – Dešnikar   
GC 093130 Kisovec I in II  

Kokovnik Ivan              
040 276 835    

 JP 992701 Sp. Limovce  - Poljanšek   
JP 992702 Limovce – Knez  

Bokal Franc s.p.           
040 366 441 

JP 992481 Podgrad - Križnik 
dovoz do stanovanjskega objekta   Prapreče 8, 7b, 
7c, 6a, 4a in 3a, 
JP 992641 Vransko - Podrigel                                    
JP 916421  Podrigel - Bolte                                                                            
JP 992771 Trg - Podgorica   
JP 916034 odcep Praprotnik                                                          
JP 992631 Cerkev - bloki - Videm                                                
JP 992633 Videm - Bogataj                                                                              
JP 916221 Videm -  po Zavrteh                                    
JP 992751 Trg - Maček                                                                           
JP 992781 Soseska - Videm                                               
JP 916031 Videm - Jošt                                                                               
JP 992632 Videm - Zupanc                                                                
JP 916331 Trg -  Pristolič                                                                            
JP 992741 Trg - bloki                                                                                    
JP 916341 Trg - Jošt                                                                             
JP 992591 Trg - Podgozd                                              
JP 916251 Brode -  čistilna naprava                                                                                                             
JP 916322 Trg -AP   
LC 490253 Priključek AP Vransko                                                                              
JP 916321 AP - bloki 89, 84                                                                        
JP 992731 Goričan - 447                                                              
JP 992761 Videm - Terčak - Marelica                                                                             
JP 916032 OŠ -  športa dvorana,                                       
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 14a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17f 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 32a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 35a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 82a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 58 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 64a 
dovoz do  Dom sv. Rafaela                        144a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 128 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 127  
dovoz do stanovanjskega bloka                  130a 
dovoz do stanovanjskega bloka                  130b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 135a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 122b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 120 
dovoz do zdravstveni dom  Vransko          130d 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko  158  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko  118a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko  110a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko    24a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko    18a      
vsa parkirišča v naselju  Vransko                                                                   

Energetika Projekt      
040 490 712   
Kuserbanj Štefan        
031 726 876              

JP 916151 Zaplanina - Kamnik  
GC 093103 odcep Kamnik                                      
dovoz do  stanovanjskega objekta Zaplanina 3  

Brvar Milan ml.          
041 955 692 

JP 992671  Ločica - Zahomce - Dol pri Taboru - 
del                               
dovoz do  stanovanjskega objekta  Zahomce 20 

Strožič Rok              
041 794 198  
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10. Obvestilo AKOS o možnostih končnih uporabnikov 
za dostop do širokopasovnega omrežja in v primeru 
nedelovanja storitev ali nedostopnosti interneta 

V času epidemije Covid-19 so se povečale potrebe končnih 
uporabnikov po dostopu do širokopasovnega interneta in 
nemotenem delovanju storitev zaradi dela in šolanja od 
doma. Sledi povzetek AKOS o orodjih in institutih v pomoč 
uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki 
storitev elektronskih komunikacij v primeru, da se operater 
oz. ponudnik storitve in uporabnik ne morata dogovoriti glede 
zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja 
storitve nasploh. 

Infrastruktura oz. kakšne so možnosti priklopa? Podatki 
o infrastrukturi elektronskih komunikacijah so v Sloveniji 
prosto dostopni, vendar je teh podatkov toliko, da je za 
obdelavo potrebno precej znanja in potrpljenja. Omenjeno 
olajša Geoportal AKOS, ki je enostaven za uporabo in 
omogoča vpogled v podatke elektronskih komunikacij in 
druge infrastrukture na enostaven način. S klikom na 
povezavo https://gis.akos-rs.si/HomePublic/Iskanje lahko 
vsak uporabnik vpiše svoj naslov in preveri, katera 
infrastruktura elektronskih komunikacij je razpoložljiva na 
njegovi lokaciji oz. v njegovi bližji okolici. Geoportal na svoji 
strani (glej povezavo: https://gis.akos-
rs.si/HomePublic/OPTPogledResult/slo) sicer vključuje 
mnogo prostorskih slojev in uporabniku omogoča številne 
možnosti poizvedovanja, o čemer je agencija že pisala na 
portalu Mipi (več informacij je na voljo na naslednji povezavi 
https://www.mipi.si/geoportal-akos-enostaven-vpogled-v-
podatke-elektronskih-komunikacij-za-vsakogar), informacije 
o zadnji nadgradnji pa je agencija objavila tudi na svoji 
spletni strani: https://www.akos-rs.si/medijsko-
sredisce/sporocila-za-javnost/novica/geoportal-akos-
objavljena-prenovljena-verzija-12 . 

Kaj pa če uporabnik ne more dobiti širokopasovnega 
dostopa ali telefonije? Slovenska zakonodaja za primer, če 
končni uporabnik ne more dobiti širokopasovnega dostopa 
od ponudnikov storitev na komercialni osnovi le to zahteva 
kot  univerzalno storitev. Univerzalna storitev je mišljena kot 
varnostna mreža za vse državljane držav članic EU. ZEKom-
1 določa, da je univerzalna storitev najmanjši nabor storitev 
določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede 
na njihovo geografsko lego. V univerzalno storitev med 
drugim sodita tudi dostop do telefonskih storitev in interneta 
na fiksni lokaciji. V nadaljevanju ZEKom-1 določa, da mora 
biti storitev dostopna na lokaciji, na kateri uporabnik stalno 
prebiva ali opravlja dejavnost, ter da so upravičeni do nje tisti 
prebivalci, ki nimajo možnosti alternativnega dostopa do 
storitev iz nabora univerzalne storitve po dostopni ceni na 
trgu. Univerzalna storitev se lahko zagotavlja preko različnih 
tehnologij, izbira tehnologije pa je odvisna od tehničnih 
možnosti na lokaciji stalnega prebivališča uporabnika. 
Podrobnejši obseg univerzalne storitve skladno z ZEKom-1 
določa agencija. Trenutno je vsako gospodinjstvo v okviru 
zagotavljanja univerzalne storitve na lokaciji stalnega 
prebivališča upravičeno do dostopa do interneta s prenosno 
hitrostjo 4 Mbit/s k uporabniku in 512 kbit/s od uporabnika. V 
primeru, da je uporabnik ne more pridobiti od ponudnikov 
storitev na komercialni osnovi, je podjetje, ki mora to storitev 
zagotavljati kot izvajalec univerzalne storitve Telekom 
Slovenije, na katerega se lahko uporabniki obrnejo z zahtevo 
za zagotovitev te storitve. Če Telekom Slovenije uporabniku 
ne bo ponudil komercialne rešitve na povpraševanje, se 
lahko ta sklicuje na pravico do univerzalne storitve, Telekom 
Slovenije pa lahko preveri, ali je uporabnik upravičenec ali 
ne. Priključitev mora biti praviloma zagotovljena v roku 15 
dni, najdaljši rok pa je 30 dni, razen v primeru izrednih 
razmer. Dodatne informacije o univerzalni storitvi pa so na 

voljo tudi na portalu MiPi (informacije so na voljo na naslednji 
povezavi: https://www.mipi.si/teme/informacijska-
pismenost/univerzalna-storitev-omogoca-dostop-do-
interneta-vsem-prebivalcem-slovenije). 

AKOS Test Net omogoča uporabnikom merjenje 
dejanske zmogljivosti. Za merjenje dejanske zmogljivosti in 
kakovosti internetnega dostopa po lokacijah za fiksno in 
mobilno  omrežja  se  uporablja  spletna  storitev  AKOS Test 
Net. AKOS Test Net, ki je na voljo na naslednji spletni strani: 
https://www.akostest.net/sl/, je merilno in analitično orodje, 
potrjeno s strani agencije, ki končnim uporabnikom storitev 
dostopa do interneta omogoča izvajanje meritev zmogljivosti, 
kakovosti in transparentnosti internetne povezave. Njen 
namen je uporabnikom zagotavljati pregledne in razumljive 
informacije. Uporabniki s tem orodjem, neodvisno od 
ponudnikov, preverijo ali zagotovljene zmogljivost ustrezajo 
garantiranim zmogljivostim, ki sta jih s ponudnikom dorekla v 
pogodbi. V primeru, da temu ni tako, je prvi korak 
reklamacija neposredno pri ponudniku, po prejemu 
dokončnega odgovora, lahko uporabnik nadaljuje spor na 
agenciji. 

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko končni uporabnik 
obrne na agencijo v zvezi z nedoseganjem internetne 
hitrosti oz. nedelovanja storitve? V zvezi z nedelovanjem 
storitev lahko končni uporabnik v primeru, da operater ne 
zagotavlja storitev, kot so opredeljene v naročniški pogodbi, 
na podlagi 142. člena Zakona o elektronskih komunikacijah 
(Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013 in 40/2014-ZIN-B, 
54/14 - odl. US, 81/15, 40/17, 30/19 – Odl.US; v 
nadaljevanju: ZEKom-1) pri operaterju poda ugovor 
(reklamacijo) zaradi nedelovanja storitev. Ugovor mora vložiti 
zoper vsak račun, po predhodno prijavljeni napaki, izdan za 
obračunsko obdobje, v katerem naročene storitve ne 
delujejo, vendar pa je čas, v katerem lahko vloži ugovor, 
omejen. Vložiti ga mora namreč v 15 dneh od dneva, ko se 
je seznanili z računom, najpozneje pa v 60 dneh od njegove 
izdaje. Obenem lahko hkrati z ugovorom od operaterja 
zahteva tudi nadomestilo za primer nedelovanja storitevali 
slabšega delovanja storitev. Na podlagi 1. odstavka 129. 
člena ZEKom-1 morajo namreč operaterji v naročniški 
pogodbi opredeliti predvidena nadomestila in povračila za 
primer, da operater storitev ne izvaja v skladu s pogodbeno 
dogovorjeno kakovostjo (6. točka). Ta nadomestila pa naj ne 
bi bila nižja od tistih, določenih v 66. točki 
Samoregulacijskega kodeksa (https://www.akos-
rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/koristne-povezave#c309), ki 
so ga operaterji sprejeli leta 2014. 

Če končni uporabnik ni zadovoljen z operaterjevim 
odgovorom, lahko po končanem reklamacijskem postopku 
vloži predlog za reševanje spora pred agencijo: 

- če operater v 15 dneh po vložitvi ugovora le-temu ne 
ugodi, lahko predlog za rešitev spora pred agencijo vloži 
v 15 dneh po vročitvi operaterjeve odločitve, 

- če operater v 15 dneh od vložitve o ugovoru ne odloči, pa 
lahko predlog za rešitev spora vloži v 30 dneh po vložitvi 
ugovora pri operaterju. 

 
Predlog za rešitev spora pred agencijo mora biti lastnoročno 
podpisan, naslovljen mora biti na agencijo, iz njega mora biti 
razviden predmet spora ter v njem natančno opredeljen 
zahtevek skupaj s krajšo obrazložitvijo problema. 

 
 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


