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A K T I 

1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2022 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18 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, 13/18 in 195/20 odl.US) 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 
19. redni seji dne 7. 12. 2021 sprejel 

 
 

O D L O K  
o proračunu Občine Vransko za leto 2022 

 
 

 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 

S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2022 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 2022  

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 

3.496.256 
 

2.734.576 
2.399.070 
2.080.304 

248.252 
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704 Domači davki na blago in storitve 
706 Drugi davki 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

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

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje 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) 
 

68.513 
2.000 

 
335.506 
162.830 

 
11.200 
20.100 

500 
 

140.876 
 

0 
0 
 
 

761.681 
622.950 

 
138.730 

 
 

3.360.797 
1.391.786          

264.615 
38.938 

 
1.044.251 

8.212 
35.770 

 
1.164.024 

10.000 
646.437 

 
93.785 

 
413.803 

 
733.378 
733.378 

 
 

71.609 
46.857 

 
24.752 

 
135.459 
135.459 

 
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2022  
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  

0 
 
 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 
 

0 
 

0 

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 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2022  
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 + 

              0 
               0  
               0  

             
 180.851                            

             180.851 
             180.851 

 
- 45.392 

              
            
 

 -180.851 
                                   

             
-135.459 

         
               
   

45.866 
  
             
          
 

 
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. 
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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. 
 

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 kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob 
upoštevanju likvidnostnega položaja občine.  
 
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov 
zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in   
materialne stroške največ 1 (en) dan pred izplačilom - 
zapadlostjo  le-teh, pri čemer  se morajo upoštevati roki plačil 
v breme proračuna, določeni z Zakonom o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev 
za financiranje drugih nalog, se z zavodi dogovori v posebni 
pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.  

 

7. člen 
(obveznosti uporabnikov sredstev) 

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

8. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

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

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

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

- če to narekuje dinamika izvajanja investicij in 
realizacija. 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec 
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2022 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; 
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- 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. 
 

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 2022 
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 2022  
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 2022 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za odpravo 
posledic po elementarnih nesrečah v višini 421.678,00 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. 
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA 

 
16. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2022, ne bo 
zadolževala.  
 
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih 
podjetij v letu 2022 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 2022 ne smejo zadolževati.  
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
18. člen 

(začasno financiranje v letu 2022) 
 

V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 
2022, 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: 410/2021                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 23. 12. 2021                              Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
 
2. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2022 

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 19. redni seji dne 7. 12. 
2021 sprejel Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 
2022, katerega sestavni del je naslednji 

N A Č R T  
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 

za leto 2022 

 

 1. člen 

Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2022, 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. 
2022. 

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 

15.000,00 2022-
2023 

2 JP  
916121 
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 2022-
2023 

3 JP 
992631 
Cerkev-
bloki-
Videm 

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

površina bo 
znana po 
geodetski 
odmeri 

1.000,00 2022 

   SKUPAJ 20.000,00  
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Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči 
 
LASTNIK: OBČINA VRANSKO 
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Obrazec št. 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo 

LASTNIK: OBČINA VRANSKO 
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Številka: 478/2021                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 23. 12. 2021                              Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
 
3. Odlok o javnih površinah v občini Vransko 
 
Na podlagi 61. 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 
ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 3. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 
32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in 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 19. redni seji dne 7. 12. 
2021 sprejel 

O D L O K  
o javnih površinah v občini Vransko  

 
 
1. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen  
(predmet odloka)  

 
(1) Ta odlok določa predmet, način in pogoje opravljanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in 

čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na 
območju občine Vransko (v nadaljevanju tudi: občina). 

(2) S tem odlokom se določajo predvsem: 

– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne 
službe, 

– vrsta in obseg javne službe ter njihova prostorska 
razporeditev, 

– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

– pravice in obveznosti uporabnikov, 

– viri financiranja javne službe, 

– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 
javne službe, 

– nadzor nad izvajanjem odloka in 

– kazenske določbe. 

(3) Javna služba po tem odloku obsega urejanje, čiščenje, 
vzdrževanje in varstvo javnih  površin, tako da se bo 
ohranjala zasnova, funkcionalnost, estetski videz in urejenost 
javnih površin. 

  
2. člen 

(uporaba predpisov)  
 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso 
posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo področni 
predpisi Republike Slovenije. 

 
3. člen  

(pomen izrazov)  
 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen, kot je določen s predpisi s področja graditve objektov 
in predpisi o urejanju prostora in varstva okolja. 

 
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE  
 

4. člen  
(oblika opravljanja javne službe)  

 
(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska 
javna služba. 

(2) Površine, na katerih se izvaja javna služba, se določijo v 
katastru javnih površin, ki ga skladno z dejansko rabo 
spreminja in dopolnjuje občinska uprava. 

 

3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER 
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV  
 

5. člen  
(vrsta in obseg storitev javne službe)  

 
(1) Javna služba po tem odloku obsega: 

– urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in 

– urejanje in čiščenje zelenih javnih površin. 

(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin iz prvega 
odstavka tega člena obsega: 

1. čiščenje utrjenih javnih površin: 

– ročno in strojno pometanje ter pobiranje odpadkov z 
utrjenih javnih površin, 
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– pranje utrjenih javnih površin, 

– odstranjevanje plevelov in odpadlega listja z utrjenih 
javnih površin, 

– praznjenje košev za odpadke, 

– odstranjevanje grafitov z utrjenih javnih površin; 

2. vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za 
odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave, 
cvetličnih posod; 

3. vzdrževanje in upravljanje javnih sanitarij, ki obsega: 

– urejanje, čiščenje in vzdrževanje opreme javnih 
sanitarij, 

– zagotavljanje redne oskrbe z energijo, vodo in toaletnim 
papirjem za nemoteno obratovanje javnih sanitarij; 

4. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin 
v dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in prehodnosti 
utrjenih javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in 
prehodnosti utrjenih javnih površin; 

5. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih 
površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi 
izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in 
varnostnih lastnosti (v nadaljevanju: vzdrževanje utrjenih 
javnih površin). 

(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin iz prvega 
odstavka tega člena obsega: 

1. urejanje in čiščenje zelenih javnih površin: 

– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih 
površin, 

– redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih 
površin ter zatiranje ali odstranitve   plevela in alergenih 
rastlin, 

– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, 
paraziti in poškodbami, 

– sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih 
mej, 

– sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in 
nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves, 

– urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov, 

– urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v koritih in 
cvetličnih posodah, 

– vzdrževanje parkovne opreme in objektov, 

– vzdrževanje opreme na javnih otroških igriščih, 

– vzdrževanje pešpoti in drugih utrjenih površin na 
območju zelenih površin, 

– postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih 
tabel, 

– pobiranje odpadkov z zelenih javnih površin. 

2. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih javnih 
površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi 
izboljševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih površin 
(v nadaljevanju: vzdrževanje zelenih javnih površin). 

(4) Javna služba po tem odloku obsega tudi: 

– okraševanje z zastavami na javnih površinah 
(nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v 
času praznikov in prireditev ter vzdrževanje in 
nadomeščanje zastav), 

– urejanje spominskih obeležij, 

– urejanje otokov krožišč, 

– druga  dela, potrebna za  uresničevanje  namena javne  
službe iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka. 

6. člen  
(izvajanje javne službe)  

 
(1) Urejanje in čiščenje javnih površin iz 5. člena tega odloka 
izvaja izvajalec javne službe v skladu z letnim programom 
urejanja in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin.  

(2) Letni program pripravi izvajalec javne službe in ga 
posreduje v uskladitev strokovnim službam Občine Vransko 
do 15. novembra tekočega leta. Letni program potrdi župan 
Občine Vransko. 

(3) Izvajalec javne službe opravlja javno službo na podlagi 
potrjenega letnega programa, določil tega odloka, predpisov, 
standardov in normativov s področja urejanja predmeta javne 
službe ter koncesijske pogodbe. 

(4) Izvajalec ne sme delno ali v celoti prenesti izvajanja javne 
službe drugi osebi, lahko pa odda posamezna dela ali 
posamezne sklope del v izvedbo svojim podizvajalcem ob 
predhodni pridobitvi soglasja občine. 

(5) Izvajalec je dolžan najkasneje do 31. 8. tekočega leta 
občinski upravi predložiti polletno poročilo o poslovanju in 
izvajanju gospodarske javne službe za preteklo polletje.  

(6) Izvajalec je dolžan najkasneje do 28. 2. občinski upravi 
predložiti letno poročilo o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe za preteklo leto. 

 

4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH 
DOBRIN 

7. člen  
(evidence)  

 
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s 
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe, kar se 
natančno določi v koncesijski pogodbi za izvajanje javne 
službe. 

8. člen  
(javna obvestila in naznanila)  

 
Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin redno 
obveščati o stanju javnih površin v občini ter omejitvah 
uporabe na krajevno običajen način. 

 
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
 

9. člen  
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin)  

 
(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko 
vsak prosto uporablja glede na njihov namen in način ter pod 
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo rabo javnih površin. 

(2) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni službi 
občine oziroma izvajalcu javne službe sporočiti vsako 
poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na 
varno uporabo javnih površin na območju občine. 

10. člen  
(prepovedi)  

 
Na javnih površinah na območju občine je prepovedano: 

– odmetavati odpadke izven košev za odpadke, 

– v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije, 
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– uporabljati urbano opremo, opremo otroških igrišč ter 
drugo opremo na javnih površinah v nasprotju z njenim 
namenom, jo prevračati, premeščati, poškodovati ali 
odstranjevati, 

– javne površine, infrastrukturne objekte in opremo 
poslikati z grafiti brez predhodnega soglasja pristojnega 
organa občinske uprave, 

– puščati komunalne odpadke, za katere ni 
zagotovljenega posebnega prevoza, na javnih 
površinah, 

– ustavljati in parkirati na izven za to namenjenih 
površinah, se po teh površinah in javnih zelenih 
površinah voziti s kolesi, motornimi vozili, delovnimi 
stroji, razen pri vzdrževanju teh površin ali pri 
zagotavljanju javnega reda in miru, 

– uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati rastline 
in infrastrukturne objekte, ki so namenjeni rabi zelenih 
površin, obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati 
drevje, grmovje ali druge nasade in poškodovati žive 
meje, 

– hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in 
urejenih poti, 

– pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame, 
obešati ali pritrjevati kable, žice, antene, 

– odlagati na javne zelene površine raznovrstne 
odpadke, obrezano vejevje in listje, 

– odlagati in skladiščiti na javnih zelenih površinah 
najrazličnejše materiale in predmete, graditi ali postaviti 
pomožne in začasne objekte na zelenih površinah brez 
soglasja upravljavca, 

– zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in 
grmičevje, 

– spuščati komunalno odpadno in padavinsko vodo in 
izlivati okolju nevarne snovi, 

– uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del 
javnih zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in 
namenom, 

– postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na 
za to določenih mestih, 

– izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih 
površinah, če za to niso posebej urejene, in bi s tem 
povzročili poškodbe zelenice ali ogrožali varnost 
obiskovalcev, stanovalcev v sosednjih stanovanjskih 
objektih ter povzročili škodo na objektih ob javnih 
zelenih površinah in 

– puščati iztrebke domačih živali. 

 
6. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE  
 

11. člen  
(viri financiranja storitev)  

 
(1) Izvajalec javne službe oziroma koncesionar si zagotavlja 
plačilo za opravljene storitve javne službe z zaračunavanjem 
opravljenih storitev Občini Vransko oziroma koncedentu, 
storitve pa se financirajo iz proračuna Občine Vransko ter 
drugih virov.  

(2) Če prejme koncesionar v zvezi z izvajanjem javne službe 
druga sredstva (odškodnine, plačilo zavarovalnih škod, ipd.) 
mora o njih obvestiti koncedenta in jih uporabiti za 
financiranje javne službe. 

(3) Cenik storitev in način usklajevanja cen se določi v 
koncesijski pogodbi.  

 
7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

12. člen  
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za 

izvajanje javne službe)  
 
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine s 
pripadajočo opremo na območju občine. 

(2) Javne površine s pripadajočo opremo so določene v 
katastru javnih površin v občini Vransko.  

(3) Občina Vransko je dolžna zagotoviti izvajalcu javne 
službe elektronski dostop do katastra. 

 
8. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA  
 

13. člen  
(nadzorni organ)  

 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja 
občinska uprava. Izvajalec javne službe mora nadzornemu 
organu, kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in 
omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z 
izvajanjem javne službe.  

(2) Nadzor je stalen, napovedan ali nenapovedan. Nadzor 
mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja javne 
službe in tretjih oseb. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga 
podpišeta nadzorovanec in nadzorovalec.  

(3) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v 
primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana sankcija za 
prekršek, izvajajo pooblaščene uradne osebe 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine 
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, 
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine 
Žalec. 

(4) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor 
odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb 
tega odloka. 

 
9. KAZENSKE DOLOČBE  
 

14. člen  
(prekrški)  

 
(1) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec 
javne službe, odgovorna oseba izvajalca pa z globo 200,00 
EUR, če ne izvaja, ali v celoti ne izvaja storitve iz 5. člena 
tega odloka. 

(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa 
z globo 200,00 EUR, če ravna v nasprotju z določilom 
10. člena tega odloka. 

(3) Z globo 80,00 EUR se za prekršek iz drugega odstavka 
tega člena kaznuje fizična oseba. 
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10. KONČNA DOLOČBA  
 

15. člen  
(objava in veljavnost odloka)  

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 

 
Številka: 371/2021                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 23. 12. 2021                             Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
 

4. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene 
storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-
oskrba) v občini Vransko 
 
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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 
28/19 in 189/20 – ZFRO) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) je Občinski svet 
Občine Vransko na 19. redni seji dne 7. 12. 2021 sprejel 
 

 
P R A V I L N I K 

o subvencioniranju socialno varstvene storitve 
socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) 

v občini Vransko 
 
 

1. člen 
 

(1) Ta pravilnik ureja subvencioniranje socialno varstvene 
storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (v 
nadaljevanju: storitev E-oskrba). Varovanje na daljavo 
pomeni celodnevno povezavo preko osebnega telefonskega 
alarma.  
 
(2) S tem pravilnikom se natančneje določi izvajalca storitve, 
upravičence, pogoje, merila in postopek za pridobitev 
subvencije.  
 

2. člen 
(uporaba izrazov) 

 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

3. člen 
(predmet subvencije) 

 
(1) Občina Vransko (v nadaljevanju: občina) občanom 
subvencionira kritje stroškov mesečne uporabe osnovnega 
paketa storitve E-oskrbe. 
 
(2) Storitev E-oskrba se izvaja preko sodobne informacijsko-
komunikacijske tehnologije (telefonskega alarma), 
nameščene na domu upravičenca, ki mu omogoča, da v 
primeru padca, nenadne slabosti ali druge nezgode oziroma 
poškodbe, pokliče 24-urno pomoč ter organizacijo pomoči. 

 

4. člen 
(izvajalec storitve) 

 
Izvajalec storitve E-oskrba je lahko fizična ali pravna oseba, 
ki mora imeti za izvajanje storitve dovoljenje pristojnega 
ministrstva.  
 

5. člen 
(upravičenci) 

 
(1) Upravičenci do subvencioniranja E-oskrbe so občani, ki 
imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Vransko in tudi 
dejansko bivajo na območju občine. 
  
(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz 
prejšnjega odstavka za prejemanje subvencije izpolnjevati 
najmanj eno merilo iz najmanj dveh točk od 1. do 3., 
navedenih v nadaljevanju: 
 
1. Starostni pogoji: 
 so starejši od 65 let. Ta pogoj izpolnjuje oseba, ki je 

starejša od 65 let ali bo v letu, v katerem je zaprosila za 
subvencijo, dopolnila 65 let. 

 
2. Bivanjske okoliščine: 
 osebe, ki bivajo same,  
 osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč 

pri vseh življenjskih aktivnostih, 
 osebe, ki bivajo v širši družini, katere člani so čez dan 

zaradi službenih obveznosti odsotni. 
  

3. Zmožnost samostojnega bivanja na domu in potrebe po 
pomoči: 
 kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami 

zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po 
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne 
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, 

 osebe s statusom invalida, slepi in slabovidni, gluhi in 
naglušni,  

 osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma 
njihovi svojci (na primer znak demence), 

 bolniki po težjem operativnem posegu, 
 druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje 

pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij. 
 

6. člen 
(časovna opredelitev in vir financiranja) 

 
(1) Sredstva za subvencioniranje storitve E-oskrba se 
zagotavlja z vsakoletnim proračunom občine. Občina odobri 
subvencijo na podlagi prijave na javni razpis, ki se objavi na 
spletnih straneh občine, v uradnem glasilu občine in na 
oglasni deski občine. Potrebna dokumentacija za 
dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezni obrazci in ostale 
podrobnosti za izvedbo razpisa se opredelijo v razpisni 
dokumentaciji. 
  
(2) Časovno obdobje dodelitve subvencije se določi v 
besedilu javnega razpisa.  
 

7. člen 
(višina subvencije) 

 
(1) O deležu subvencije storitve E-oskrba odloča Občinski 
svet. 
 
(2) Subvencija ne sme presegati mesečni strošek naročnine 
storite za osnovni paket, vključno z upoštevanjem 
morebitnega popusta izvajalca. 
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(3) Stroški priključnine ali stroški opreme za vzpostavitev 
storitve E-oskrba niso predmet subvencije. 
 

8. člen 
(javni razpis) 

 
(1) V skladu z zakonodajo in s tem pravilnikom izvede letni 
javni razpis za subvencioniranje predmeta iz prvega člena 
tega pravilnika. 
 
(2) Sklep o začetku postopka sprejme župan. 

 
9. člen 

 
(1) Javni razpis pripravi občinska uprava in ga objavi na 
spletni strani občine, občinskem uradnem glasilu in na 
oglasni deski občine. 
 
(2) Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja 
pogojev, obvezni obrazci in ostala opravila za izvedbo 
razpisa se opredelijo v razpisni dokumentaciji. 
 
(3) Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in 
sprejetja občinskega proračuna. 

 
10. člen 

 
(1) Obrazce za prijavo na javni razpis pripravi strokovna 
služba občinske uprave. Obrazci so v času javnega razpisa 
na voljo v prostorih in na spletni strani občine. Upravičenec 
oziroma njegov zakoniti zastopnik odda vlogo na predpisanih 
obrazcih in predloži dokazila oziroma priloge, ki so 
zahtevane z javnim razpisom. 
 
(2) Postopek ugotavljanja  upravičenosti do pomoči in 
dodeljevanja subvencije vodi uradna oseba pristojna za 
naloge s področja socialnega varstva.  
 
(3) V primeru podaljšanja se izda nova odločba. Ob 
nespremenjenih pogojih se upoštevajo že pridobljena 
dokazila upravičenca. 
  
(4) O dodelitvi subvencije občinska uprava izda odločbo, 
zoper katero je možna pritožba pri županu. Predmet pritožbe 
ne morejo biti pogoji in kriteriji za prejemanje subvencije, 
določeni s tem pravilnikom. 

 
11. člen 

 
Popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje iz 5. člena 
tega pravilnika, se obravnavajo glede na vrstni red 
prispelosti.   

 
12. člen 

 
Upravičenec do subvencije oziroma njegov zakoniti 
zastopnik po prejemu odločbe o dodelitvi subvencije v roku, 
ki je določen v odločbi, občini predloži dokazilo o sklenitvi 
naročniškega razmerja za izvajanje ter dokazilo o 
vzpostavitvi storitve E-oskrba, sicer se šteje, da odobrene 
subvencije ne bo koristil. 

 
13. člen 

(pogodba) 
 

(1) Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med 
upravičencem, občino in izvajalcem storitve E-oskrba, v 
kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti. 
 

(2) Upravičencem pripada subvencija z dnem, ko je storitev 
E-oskrba pri upravičencu vzpostavljena. 
 

14. člen 
(obveščanje o spremembah) 

 
(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z 
izpolnjevanjem pogojev ali z izvajanjem storitve E-oskrba 
občino pisno obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka 
spremembe. Kot na primer sprememba stalnega 
prebivališča, bivanjski pogoji in potrebe po pomoči. 
   
(2) Če je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb 
neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti 
skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva 
nakazila do dneva vračila neupravičeno pridobljenih 
sredstev. Navedeno ravnanje je razlog nesklenitve oziroma 
odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, o čemer 
občina pisno obvesti upravičenca in izvajalca.   
 

15. člen 
(prenehanje pravice do subvencije) 

 
Pravica do subvencije storitve E-oskrba preneha v primeru: 

 smrti upravičenca, 
 spremembe stalnega prebivališča upravičenca izven 
občine, 
 vključitve upravičenca v institucionalno varstvo, 
 prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu, 
 odstopa od pogodbe.  

 
16. člen 

(nadzor nad porabo subvencije) 
 

(1) Upravičenec do subvencije storitve E-oskrba občinski 
upravi na njeno zahtevo omogoči nadzor in pregled uporabe 
storitve E-oskrba. 
 
(2) Občina ima pravico izvršiti nadzor nad namensko porabo 
dodeljenih sredstev kadarkoli, z vpogledom v dokumentacijo 
in v obračun stroškov izvajalca. Pogodbene stranke morajo 
občini omogočiti izvajanje nadzora. 
 
(3) V primeru, da pogodbene stranke ne želijo omogočiti 
nadzora, lahko občina odstopi od pogodbe in zahteva vračilo 
že izplačanih subvencij, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejetja subvencije do dneva vračila. 
 
(4) Če se ob pregledu ugotovijo manjše nepravilnosti, se 
upravičenca na nepravilnosti opozori in določi rok za njihovo 
odpravo. Če upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, 
se prekine plačevanje subvencije do izteka veljavnosti 
pogodbe. 

 
17. člen 

(končna določba) 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 122-2/2021                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 23. 12. 2021                           Franc Sušnik, l.r. 
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5. Sklep o določitvi deleža subvencije občine za 
mesečno naročnino osnovnega paketa E-oskrba v občini 
Vransko za leto 2022 
 
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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 
28/19 in 189/20 – ZFRO), 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) in 7. člena Pravilnika o 
subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega 
servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko 
(Uradne objave Občine Vransko, št. 184/2021) je Občinski 
svet Občine Vransko na 19. redni seji dne 7. 12. 2021 sprejel 
 

S K L E P 
o določitvi deleža subvencije občine za mesečno 

naročnino osnovnega paketa E-oskrba  
v občini Vransko za letu 2022 

 
 

1. člen 
 
Občina Vransko subvencionira mesečno naročnino v višini: 
  

  70% osnovnega paketa storitve E-oskrba za tiste, ki 
izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Pravilnika o 
subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega 
servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini 
Vransko 

 
  100% osnovnega paketa storitve E-oskrba: 
- upravičenci, ki so prejemniki denarne socialne 

pomoči po Zakonu o socialnem varstvu, 
- upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za 

invalidnost po Zakonu o varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb. 
 

Cena osnovnega paketa znaša 24,40 EUR. 
 

2. člen 
 

Sredstva za izplačilo subvencije za mesečno naročnino 
storitve E-oskrba se zagotovijo z odlokom o proračunu 
občine Vransko za leto 2022. 
 

3. člen 
 
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 122-2/2021                           Župan Občine Vransko 
Vransko, 23. 12. 2021                             Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
 
6. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2022 
 
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 19. redni seji dne 7. 12. 2021 sprejel 

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

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča  
za območje občine Vransko za leto 2022 

 
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 2021 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: 4260/2021/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 7. 12. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 

 
7. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2022 

 
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 19. redni seji dne 7. 12. 
2021 sprejel  

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

za uporabo stavbnega zemljišča  
za območje občine Vransko za leto 2022 

 
1. 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko v letu 2022 
je enaka kot v letu 2021 in znaša 0,005307 EUR/m2. 
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2. 

Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 
2022. 

3. 

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

Številka: 4261/2021/01                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 23. 12. 2021                              Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 

 
8. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v Občini Vransko v letu 2022 

 
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 19. redni seji 7. 12. 2021 
sprejel 
 
 

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

Občini Vransko v letu 2022 
 
 

1. člen 
 
Višina  enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini 
Vransko se za leto 2022 določi v naslednji višini: 
 

 200,00 EUR neto  -  1. novorojencu v družini, 
 300,00 EUR neto  -  2. novorojencu v družini 
 400,00 EUR neto  -  3. novorojencu v družini 
 600,00 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 2022. 
 

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

Številka: 1223/2021                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 23. 12. 2021                              Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K I 

9. Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v torek, 12. 10. 2021, ob 20. uri v Kulturnem 
domu Vransko. 

 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Jože Matko, Breda Čvan, Nataša 
Juhart, Adrijana Ferme,  Brigita Gosak, Danilo Štante, Sonja 
Cencelj, Marjan Pečovnik Peter Reberšek,  Kristina 
Reberšek (od 20.05) in Rafael Novak (od 20.10) 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta:  / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Mihaela 
Zupančič, Suzana Felicijan Bratož, Rudolf Pušnik, Rosita 
Papinutti in Mateja Godler 
- ostali prisotni: Majda Pikl 
- mediji: VTV Velenje (Ksenija Rozman) in Savinjska TV 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20.00 
prisotnih 9 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. Ob 20.05 se je pridružila svetnica 
Kristina Reberšek, ob 20.10 pa še Rafael Novak. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 
            -      9 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
Sklep št. 274 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 21.9.2021 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3.  Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2022 – 1. 
obravnava 
- Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2022 
4. Odlok o javnih površinah v občini Vransko – 1. 
obravnava  
5. Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2022 – obravnava in 
sprejem 
6. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2022 – obravnava in sprejem 
7. Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko za 
leto 2022 – obravnava in sprejem 
8. Soglasje k finančnemu in kadrovskemu načrtu OŠ 
Vransko-Tabor – obravnava in sprejem  
9. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z 
21.9.2021 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 
17. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko: 
        -      9 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 275 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 17. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 8 Soglasje k finančnemu in kadrovskemu načrtu 
OŠ Vransko-Tabor- obravnava in sprejem  
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi 
Pikl, ki je podala podrobnejšo obrazložitev. Po končani 
obrazložitvi je odprl razpravo, v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o soglasju k finančnemu in 
kadrovskemu načrtu OŠ Vransko-Tabor: 
        -    10 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 276 
Občinski svet Občine Vransko soglaša s finančnim in 
kadrovskim načrtom OŠ Vransko-Tabor za leto 2021. 
 
 
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
a) Marjan Pečovnik 
Povedal je, da ga je več občanov opozorilo na problem, ki se 
pojavlja na cesti od dnevnega bara »Pri Ančki« v smeri  proti 
Kampu Podgrad. V  zoženem delu cestišča pri  mostu čez 
Merinščico, kjer je enosmerni promet in imajo prednost 
vozila, ki peljejo v smeri proti Kampu Podgrad se vozila, ki 
nimajo prednosti ustavljajo pri odseku k stanovanjskemu 
objektu Jesenik. Problem se pojavi, ker je na tem delu 
postavljena škarpa in zato v bistvu tam zmanjka ceste oz. 
cestišča. Na tem delu je ob cestišču tudi jarek, ki predstavlja 
nevarnost za voznike. Da bi bila vožnja v tem delu bolj varna, 
je podal pobudo za postavitev bočne ovire oziroma kakšne 
druge primerne zaščite. 
Župan je povedal, da bo pobuda posredovana Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko in 
Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Celje. 
 
b) Breda Čvan  
Zahvalila se je za posredovano pobudo VOC-u, za košnjo v 
križišču ceste v Prekopi, ki pripelje iz smeri Bolske na 
regionalno cesto, ob enem pa je opozorila, da se košnja še 
vedno ni izvedla. 
 
c) Kristina Reberšek 
Povedala je, da je več občanov izrazilo željo, da bi se 
spominska plošča, ki stoji  na prostoru za raztros pepela na 
pokopališču Vransko prestavila v navpično lego, saj bi bila 
tako bolj zaščitena. Glede na to, da je sedaj za sklenitev 
najemne pogodbe za pokopališče Vransko med Župnijo 
Vransko in Občino Vransko dogovorjeno vse, med drugim 
tudi, da se sredstva pridobljena z grobnino porabijo 
namensko za obnovo pokopališča, je vprašala, ali se bodo 
sedaj lahko obnovile kapelice pri vhodu na pokopališče. 
Župan je povedal, da mu je bila pobuda za prestavitev 
spominske plošče podana že na sestanku s ključarji. 
Prestavitev spominske plošče se bo izvedla do konca 
letošnjega leta. V zvezi z zavezo za porabo namenskih 
sredstev za obnovo na pokopališču pa je povedal, da sedaj, 
ko bo s podpisom najemne pogodbe urejeno tudi lastniško 
razmerje, se bodo lahko med drugim izvedla tudi obnova 
kapelic pri vhodu pokopališča. 
 
K točki 3 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 
2022 – 1. obravnava 
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je besedo predal 
Mihaeli Zupančič, ki je zadevo podrobneje obrazložila. Po 
končani obrazložitvi je odprl razpravo, v kateri so sodelovali 
Peter Reberšek, Jože Matko, Kristina Reberšek, Nataša 

Juhart in Brigita Gosak. Sledilo je glasovanje o Odloku o 
proračunu Občine Vransko za leto 2022 v prvi obravnavi: 
        -    11 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 277 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
proračunu Občine Vransko za leto 2022 v prvem branju 
in ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo na 
krajevno običajen način. Javna obravnava bo potekala 
od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021. 
 
K točki 4 Odlok o javnih površinah v občini Vransko – 1. 
obravnava  
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o  Odlok o javnih 
površinah v občini Vransko v  prvi obravnavi: 
        -    11 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 278 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o javnih 
površinah na območju Občine Vransko v prvem branju 
in ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo na 
krajevno običajen način. 
 
K točki 5 Pogoji in merila za vrednotenje programov 
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2022 - 
obravnava in sprejem 
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri je 
sodelovala Kristina Reberšek. Sledilo je glasovanje o pogojih 
in merilih za vrednotenje programov kulturnih društev in 
kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Vransko za leto 2022: 
        -    11 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 279 
Občinski svet Občine Vransko potrdi Pogoje in merila za 
vrednotenje dejavnosti kulturnih društev in kulturnih 
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine 
Vransko za leto 2022 v predlaganem besedilu. 
 
K točki 6 Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2022 – obravnava in sprejem 
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 pogojih in merilih za 
vrednotenje socialnovarstvenih programov in programov 
drugih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Vransko za leto 2022: 
        -    11 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 280 
Občinski svet Občine Vransko potrdi Pogoje, merila in 
kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2022 v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 7 Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v 
Občini Vransko za leto 2022 – obravnava in sprejem 
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Župan je predal besedo Rudolfu Pušniku, ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri ni 
niče sodeloval. Sledilo je glasovanje o pogojih in merilih za 
izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Vransko za leto 2022: 
        -    11 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 281 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pogoje in merila 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko za leto 2022 v 
predlaganem besedilu. 
 
K točki 9 Razno 
Svetnik Peter Reberšek je posredoval zahvalo občana, in 
sicer za korektno izvedbo del v zvezi s protiprašno zaščito 
cest v občini Vransko.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.55. 
 
Številka: 0320/2021 
Vransko, 12. 10. 2021 

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

O B V E S T I L A 

10. Seznam izvajalcev zimske službe na območju občine 
Vransko v sezoni 2021/22 

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   
 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 

 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                                                      
 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.      
Boštjan Punčuh    
031 489 145 

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

Nino Djuranović  s.p.  
070 817 900 
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 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 

 
  

 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                                    
 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                                     

Energetika Projekt      
040 490 712   
Kuserbanj Štefan        
031 726 876               

 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                                                                   
 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 
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Strožič Rok        
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* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


