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1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRANSKO
1.1 Dokument o sprejemu zaključnega računa občine
Na podlagi tretjega odstavka 98. 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 Občine Vransko št. 21/12, 46/15 in 54/16) je občinski svet na ___seji dne _________
sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE VRANSKO ZA LETO 2021
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2021.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Vransko za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2021 ter o njihovi
realizaciji v tem letu.
Proračun občine Vransko je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Realizacija 2021
2
2.992.143,53
2.821.298,57
170.844,96

Konto K2/K3
1
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
Realizacija 2021
2
/

Konto K2/K3
1
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
Kapitalskih deležev (750+751+752)
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442+443)
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

/
/

2

C RAČUN FINANCIRANJA
v EUR
Realizacija 2021
2
/
176.150,22
-5.305,26

Konto K2/K3
1
VII. Zadolževanje (500)
VIII. Odplačila dolga (550)
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)

- 176.150,22
-170.844,96

XII. Stanje sr. na računih 31.12. preteklega leta
(del 9009 - Splošni sklad za drugo)

45.865,82

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2021 se objavi v uradnih objavah Občine Vransko.
Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s
prilogami, se objavijo na spletnih straneh občine Vransko.
Št.
Kraj, datum Vransko, 31.03.2022
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1.2 Bilance zaključnega računa proračuna občine
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (izpis splošni del tudi v prilogi)

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto K2/K3/K4/K6
1
I.
Skupaj
(70+71+72+73+74+78)

Sprejeti
2021
2
prihodki

pr. Veljavni
2021
3

pr. Realizacija
2021
4

Indeks Indeks
5=4/2 6=4/3

3.335.920,91

3.074.347,48 2.992.143,53 89,7

97,3

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
3.248.226,34
III.
Proračunski
presežek/primanjkljaj (I.-II.)
87.694,57

2.939.265,23 2.821.298,57 86,9

96,00

135.082,25

170.844,96

194,8 126,5

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Konto K2/K3
1
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih
deležev (440+441+442+443)
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

Sprejeti
2021
2
0,00

pr. Veljavni pr. Realizacija
2021
2021
3
4
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Indeks

Indeks
5=4/2 6=4/3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

C RAČUN FINANCIRANJA

Konto K2/K3

Sprejeti
2021

1
2
VII. Zadolževanje (500)
203.969,00
VIII. Odplačila dolga (550)
322.150,22
IX. Sprememba stanja sredstev na
računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-30.486,65
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

pr. Veljavni pr. Realizacija
2021
2021
3
4

-118.181,22

XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
-87.694,57
XII. Stanje sr. na računih 31.12.
preteklega leta
(del 9009 - Splošni sklad za drugo)
38.003,65
4

146.000,00
322.150,22

0,00
176.150,22

Inde
ks
5=4/
2
/
54,7

Indek
s
6=4/3
/
54/7

-41.067,97 -5.305,26
17,4 12,9
-176.150,22 -176.150,22 149, 100,0
1
0
-135.082,25 -170.844,96 194, 126,5
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45.865,82

45.865,82

II.
III.

POSEBNI DEL PRORAČUNA (izpis posebni del proračuna v prilogi)
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (izpis NRP 2021-2024 v prilogi)

2.

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
2.1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in
spremembe makroekonomskih gibanj med letom
Proračun Občine Vransko za leto 2021 je bil sestavljen v skladu s Proračunskim priročnikom za
sestavo občinskih proračunov za leto 2021 in 2022, ki vsebuje:
- pravne podlage s predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora
državnih pomoči in vrste proračunov
- globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna ter finančnih načrtov proračunskih
uporabnikov
- pripravo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega
proračuna ter posrednih uporabnikov občinskega proračuna (postopek za pripravo, klasifikacija
javnofinančnih prejemkov in izdatkov, struktura in obrazložitev proračuna)
- dokumente za obravnavo občinskega proračuna na občinskem svetu (shema dokumentov potrebnih
za obravnavo na OS, dokumenti predloženi OS na podlagi ZJF in ZSPDSLS, vsebina odloka)
- sprejem in objava občinskega proračuna
- poročanje o sprejetem občinskem proračunu
- priloge
- načrt razvojnih programov je obvezni – tretji del proračuna in mora biti sestavljen po pravilih,
določenih vZJF, kar omogoča APPra-O.
Predlog Proračuna Občine Vransko za leto 2021 je bil predložen na 11. redni seji Občinskega sveta
občine Vransko dne 15.09.2020. Predlog Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2021 je
predvidel, da bodo skupni prihodki znašali 3.255.700,908€ in skupni odhodki 3.168.006,33€.
Načrtovali smo odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov v višini 141.801,96€ iz naslova dolgoročnih
obveznosti za VŠD Vransko in 34.348,26€ iz naslova dolgoročnih kreditov pri državne proračunu, ter
najem in odplačilo kratkoročnega-likvidnostnega kredita, v višini 146.000€ in najem v višini 57.969€
naslova dolgoročnih kreditov pri državnem proračunu.
Pri pripravi proračuna občine Vransko smo upoštevali izračune primerne porabe občine, ki je za
občino Vransko za leto 2021, na obdobje priprave proračuna, znašala 2.051.330€ in sicer iz naslova
prihodka iz glavarine v višini 2.051.330€. Predlog proračuna je bil v 15 dnevni javni obravnavi. V tem
obdobju smo po skrbnem načrtovanju na občinski upravi predlog proračuna ustrezno dopolnili in
čistopis proračuna za leto 2021 je Občinski svet sprejel na 1 2 . redni seji dne 15.12.2021. S
sprejetjem so bili podani pogoji za izvrševanje načrtovanih programov in pravic proračunske porabe
v letu 2021. Razvojne prioritete in naloge občine so bile opredeljene v sprejetem načrtu razvojnih
programov od leta 2021 do 2024, ki je sestavni del proračuna za leto 2021. Sprejeti proračun je
predvidel 3.335.920,91€ prihodkov ter 3.248.226,34€ odhodkov. V računu financiranja smo
predvideli 141.801,96€ odplačila glavnic dolgoročnih obveznosti in 34.348,26€ vračil obveznosti do
države (ZFO) in 146.000€ najema in odplačila kratkoročnega kredita in najem pri DP v višini 57.969€.
Odlok o sprejetem proračunu občine Vransko je bil objavljen v uradnem glasilu občine Vransko št.
99/2020 dne 13.12.2020.
Pri izvrševanju proračuna so nastopili razlogi za rebalans proračuna. Rebalans proračuna je bil sprejet
na 17.redni seji občinskega sveta, dne 21.09.2021. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za
leto 2021 je bil objavljen v uradnem glasilu občine Vransko Občinski Informator dne 30.09.2021, št.
5

7/2021. Predvideli smo 3.074.347,48€ prihodkov ter 2.939.265,23€ odhodkov. V računu financiranja
smo predvideli odplačilo in najem kratkoročnega likvidnostnega kredita v višini 146.000€, odplačilo
obstoječih dolgoročnih kreditov v višini 141.802€ in odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov pri državi
v višini 34.348,26€. S tem je bil sprejet rebalans proračuna, ki je s tem postal tudi zadnji veljavni
plan proračuna občine Vransko za leto 2021. Konec leta smo skladno z odlokom naredili še
prerazporeditve na osnovi zadnjega sprejetega rebalansa in tako je rebalans s prerazporeditvami
postal zadnji veljavni proračun za leto 2021, na katerega se nanašajo primerjave pri pisanju
obrazložitev.
Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del
navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na
podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom. Za pripravo občinskih proračunov občine
potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,57/08,36/11,14/15-ZUUJFO, 71/17 in 21/18popr. In 80/20-ZIUOOPE); v nadaljevanju : ZFO-1).
Skladno s 17.členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in
predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga
državnega proračuna za leto 2021 in 2022 in s tem tudi proračunov občine je Jesenska napoved
gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
Izhajali smo tudi iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter Usmeritve za načrtovanje plač in
drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost. Pri načrtovanju obveznosti z
naslova stroškov dela je potrebno upoštevati, da le-te izhajajo iz števila in strukture zaposlenih ter
kadrovske politike posameznega delodajalca (občina, posredni uporabnik) v povezavi s predpisi, ki
urejajo plače in druge pravice z delovnega razmerja v javnem sektorju. Na določitev mase sredstev za
stroške dela vplivajo, poleg zakonov in kolektivnih pogodb, ki so dogovorjeni med socialnimi partnerji
in opredeljujejo višino pravic zaposlenih v javnem sektorju, še zakonski predpisi, ki urejajo plače in
druge stroške dela v javnem sektorju. Tako morajo tudi občine pri načrtovanju potrebnih sredstev za
stroške dela za leto za katerega sprejemajo proračun upoštevati učinke vseh obveznosti, ki izhajajo iz
zakonov ali kolektivnih pogodb. V povprečju je bila potrebna masa sredstev za izplačilo plač in drugih
izdatkov zaposlenim nekoliko višja od sredstev za tovrstne izdatke v prejšnjem letu. Razlog je bil
predvsem v višjih obveznostih zaradi napredovanj, saj javni uslužbenci in funkcionarji, ki so
napredovali v letu 2020 v višji plačni razred v naziv oziroma v višji naziv. Poleg tega je bilo treba
upoštevati tudi dogovor o prenehanju veljavnosti ukrepa na področju delovne uspešnosti, kar ureja
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter
izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS,št.75/19). Ukrep je nehal veljati s 1.7.2020, zato se je od
tega datuma dalje spet izplačevala redna delovna uspešnost, prenehale so veljati tudi omejitve pri
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tako na individualni ravni kot tudi na ravni
skupnega obsega sredstev pri posameznem proračunskem uporabniku, ki se lahko porabi za ta
namen. Deloma pa je na rast vplival tudi Zakon o minimalni plači (Uradni list RS,št.13/10,92/15 in
83/18), in sicer pri doplačilih do minimalne plače in pri višini regresa za letni dopust. Navedene
obveznosti so morale biti ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednem
uporabniku kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih. Za
zagotavljanje izpolnjevanja ciljev na področju fiskalne politike ter gospodarnega ravnanja pri porabi
javnofinančnih sredstev je, poleg dogovorjenih in veljavnih obveznosti, bilo treba načrtovati tudi
premišljeno in smotrno kadrovsko politiko.
Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2021 smo upoštevali naslednja
kvantitativna izhodišča:
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- povprečnina za leto 2021 v višini 628,20€.
Za proračunske izdatke je tudi tokrat veljal restriktivni pristop. Ob prvem razrezu odhodkov smo
najprej zagotovili sredstva za programe skladno s kvantitativnimi izhodišči ter zagotovili sredstva za
plače, druge izdatke zaposlenim skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, dogovorom o
višini uskladitve osnovnih plač, regresa, skušali upoštevati realno oceno izdatkov za blago in storitve,
na podlagi dejanskih ocen smo pripravili oceno potrebnih sredstev za transfere javnim zavodom, v
investicijski del proračuna smo vključili projekte, ki imajo dejansko možnost realizacije.
2.1.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem
presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših
odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma
primanjkljajem in zadolževanjem
Prejemki in izdatki so v splošnem delu proračuna izkazani v naslednjih izkazih:
- bilanci prihodkov in odhodkov,
- računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja.
Prihodki in odhodki proračuna se priznavajo po načelu denarnega toka – plačane realizacije. To
pomeni, da se priznajo pod dvema pogojema:
- da je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov nastal in
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2021 znašajo 2.992.143,53€. V primerjavi
z načrtovanimi prihodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 89,7%, z rebalansom s
prerazporeditvami - zadnjim veljavnim proračunom pa 97,3%. Realizirani odhodki iz bilance prihodkov
in odhodkov za leto 2021 znašajo 2.821.298,57€. V primerjavi z načrtovanimi odhodki v proračunu
občine so realizirani z indeksom 86,9%, z rebalansom s prerazporeditvami - zadnjim veljavnim
proračunom pa 96,00%.
PRIHODKI
Realizirani prihodki obsegajo:
1. Davčne prihodke
2. Nedavčne prihodke
3. Kapitalske prihodke
4. Transferne prihodke
1. Realizirani davčni prihodki (konti: 700 Davki na dohodek in dobiček, 703 Davki na premoženje,
704 Domači davki na blago in storitev in 706 Drugi davki in prispevki) predstavljajo 78,42%
realizacijo vseh prihodkov, to je 2.346.459,33€. V primerjavi z veljavnim proračunom občine so
bili realizirani v višini 100,1% z rebalansom s prerazporeditvami - zadnjim veljavnim proračunom
pa 99,00%. Večjih odstopanj znotraj kontov ni bilo. Na večino teh prihodkov občina nima
neposrednega vpliva, prav tako višino teh prihodkov predvidi država pri izračunu primerne
porabe. Poleg tega zakonodaja na določenih mestih dovoljuje, da občine same definirajo davčno
obveznost z občinskimi odloki (NUSZ).
7000 – Dohodnina, je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov, realizirana je
bila 100% v primerjavi z zadnjim veljavnim proračunom za leto 2021 in sicer v višini 2.346.459,33€.
7030 – Davki na nepremičnine to so davki od premoženja od stavb od fizičnih oseb, od prostorov
za počitek in rekreacijo, zamudne obresti od davkov na nepremičnine, nadomestila od uporabe
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stavbnega zemljišča od fizičnih ter pravnih oseb ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija v višini 242.358,71€ predstavlja 97,6% realizacijo na veljavni
proračun, od tega predstavljajo največji delež prihodki NUSZ od pravnih oseb v višini 94.818,57€ ter
NUSZ od fizičnih oseb v višini 69.456,25€, davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb v višini
10.076,95€ ter drugi.
7030 – Davki na nepremičnine to so davki od premoženja od stavb od fizičnih oseb, od prostorov za
počitek in rekreacijo, zamudne obresti od davkov na nepremičnine, nadomestila od uporabe
stavbnega zemljišča od fizičnih ter pravnih oseb ter zamudne obresti iz naslova nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija v višini 242.358,71€ predstavlja 97,6% realizacijo na veljavni
proračun, od tega predstavljajo največji delež prihodki NUSZ od pravnih oseb v višini 94.818,57€ ter
NUSZ od fizičnih oseb v višini 69.456,25€, davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb v višini
10.076,95€ ter drugi.
7032 - Davki na dediščine in darila, prejeli smo 26.749,95€ prihodkov iz naslova davkov na dediščine
in darila ter zamudne obresti iz tega V primerjavi z veljavnim proračunom predstavlja realizacijo v višini
116,2%.
7033 - Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (od pravnih in fizičnih oseb, ter
zamudne obresti). Prejeli smo 40.245,03€ prihodkov iz tega naslova, kar predstavlja 121,9% realizacijo
na veljavni proračun.
7044 – Davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba, ki v RS
zadane dobitek in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka in zamudne obresti od tega) so bili realizirani
v višini 505,03€ in predstavljajo 82,8% realizacijo na veljavni proračun.
7047 - Drugi davki na uporabo blaga in storitev (med te davke spadajo: okoljska dajatev za
onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa in pristojbina za vzdrževanje
gozdnih cest). Prejeli smo skupaj 55.584,25€ prihodkov iz tega naslova, kar predstavlja 81,9%
realizacijo na veljavni proračun. Od tega 35.181,24€ iz naslova okoljske dajatve, 9.395,60€ turistične
takse in 11.007,41€ pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
7060-Drugi davki in prispevki predstavljajo nerazporejene prilive Furs-a, realizacije na tem kontu je
konec leta znašala -3.318,66€. Skladno s usklajenim stanjem konec leta na obrazcu B2 in oddano
realizacijo na MF po stanju na dan 31.12.2021, smo prihodek na kontu 714199 v višini -3.318,66€
v bilanci stanja zmanjšali za znesek v tej višini, pod konto 706009 pa vpisali znesek v višini 0€, saj se v
bilanci stanja zneska v minus ne da vpisovati.
2. Realizirani nedavčni prihodki (konti 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, 711
Takse in pristojbine, 712 Globe in druge denarne kazni, 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
ter 714 Drugi nedavčni prihodki) predstavljajo 8,31% oziroma 248.502,90€ vseh prihodkov. V
primerjavi s z veljavnim proračunom so bili realizirani v višini 62,1%, z rebalansom s
prerazporeditvami - zadnjim veljavnim proračunom pa 68%. Skupina kontov 710 prestavlja
prihodke v skupni višini 147.814,02€ iz naslova prihodkov od premoženja in sicer iz naslova
najemnin za poslovne prostore v višini 3.924€, od najemnin za stanovanja 19.380,27€, prihodkov
od drugih najemnin; za grobove (10.084,27€) ter najemnine JKP (108.088€) in Simbio (3.455,65€)
za komunalno infrastrukturo skupaj 111.543,65€, prihodke iz naslova podeljenih koncesij v višini
801,46€; prihodki iz naslova konta 711 Takse in pristojbine v skupni višini 11.152,11€ (največji
prihodek je iz naslova vplačil pobud za spremembo namenske rabe prostora v postopku
sprememb in dopolnitev OPN občine Vransko. Prihodki iz naslova konta 712 Globe in druge
denarne kazni v višini 14.310,25€ (in sicer iz naslova prihodka od nadomestila za degradacijo in
uzurpacijo prostora v višini 5.627,75€, iz naslova glob za prekrške 8.632,50€ in 50€ iz naslova
sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških). Prihodki iz naslova konta 713
Prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 98€, prihodki iz naslova konta 714 Drugi nedavčni
prihodki v višini 75.128,52€; (komunalni prispevek v višini 62.085,579€, izredni nedavčni prihodki
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v višini 13.000,85€ - nakazilo refundacije, dodatka, Implera - električne polnilnice, nakazila ZPIZ,
Mako Turnšek, KZ Vransko,…) in prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
tekočega značaja v višini 42,10€ (doplačila družinski pomočnik).
3. Realizirani kapitalski prihodki (konti 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev, 722 Prihodki od
prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev) predstavljajo 3,54% vseh prihodkov oziroma
105.937,70€. V primerjavi s z veljavnim proračunom so bili realizirani v višini 173,7%, z
rebalansom s prerazporeditvami - zadnjim veljavnim proračunom pa 212,10%. Realizirani
kapitalski prihodki predstavljajo Prihodke od prodaje zgradb in prostorov v višini 56.000€ iz
naslova prodaje nepremičnine, posameznega dela stavbe z oznako ID 1012-383-2 (ID 5613947),
ki v naravi prestavlja stanovanje št.2 v drugi etaži v izmeri 68,2 m2, s solastniškimi deleži na
posebnih in splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini na naslovu Vransko 84, 3305 Vransko.
Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 131,58€ za poplačilo gozdnega zemljišča parc. št.
500 (ID 1115022) in parc. št. 501 (ID 3970524), kupljenega v letu 2020. Prihodke od prodaje
stavbnih zemljišč v višini kupnine 49.806,12€ za nakup nepremičnine parc.št. 1420 k.o. 1012Vransko v izmeri 410m2 z ID znakom parcela 1012 1420 (ID 6595854) in del stavbe št.122, ki v
naravi predstavlja skladiščni objekt Vransko 128 (Inde), Vransko v izmeri 835,80m2 in parc.št.
785/4, k.o. 1012-Vransko v izmeri 505 m2 z ID znakom: parcela 1012 785/4 (ID 2444120), do
celote (1/1) in nakup nepremičnine parc.št. 2636/29 in parc. št. 2636/30, obe k.o. 1010-Prekopa
v izmeri 319 m2 do celote (1/1) v vrednosti 3.202,12€.
4. Realizirani Transferni prihodki (konti 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij,
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav) predstavljajo 9,73% vseh
prihodkov, to je 291.243,60€. V primerjavi z veljavnim proračunom to predstavlja 54,9%
realizacijo, z rebalansom s prerazporeditvami - zadnjim veljavnim proračunom pa 100,8%.
Prejeta sredstva na kontu 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so razdeljena na:
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna za investicije v višini 68.686,16€
in zajemajo prihodke iz naslova zahtevka za sredstva za odpravo posledic neposredne škode na
stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2019 v višini 56.356,36€, prihodke iz naslova sredstev
požarne takse in prihodke iz naslova sofinanciranja projekta Vzdrževanje Kulturnega doma Vransko Zamenjava odrskih zaves v višini 5.255€.
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 27.437,21€, ki predstavljajo
prejeta sredstva iz naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, povračil dodatka po
KPJS (65% urne postavke) na podlagi 123.člena ZIUOPDVE za OU, dodatka po 42.členu po ZNUPZ
(direktorji, župani, podžupani), dodatnih sredstev za financiranje družinskega pomočnika za leto 2020
in povračila skupne občinske uprave za medobčinski inšpektorat za leto 2020. Prejeta sredstva iz DP
za uravnoteženje razvitosti občin v višini 179.705€ predstavljajo mesečna plačila po 14.975€ na
podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, na podlagi katerega se občinam nakazuje kot tekoči
transferi za tekoče naloge primerne porabe, po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec.
Višina sredstev za leto 2021 je bila določena na podlagi podatkov Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo (drugi odstavek 40. člena ZFRO) in je bila objavljena na spletni strani. Občine so
prejemale sredstva v višini 6 % skupne primerne porabe občin. Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov za investicije v višini 15.415,23€ predstavlja plačilo od občin partneric na osnovi določenih
odstotkov opredeljenih v sporazumu, za izgradnjo infrastrukture za kvalitetno vodo oskrbo v Savinjski
regiji (primarni vodovod Zaplanina-Ločica-Vransko).
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
Konto 741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU; iz naslova
kandidiranja na 2. javnem pozivu za izbor CLLD operacij financiranih iz sredstev EKSRP na območju
LAS Spodnje Savinjske doline smo za leto 2021 planirali 28.252,80€ nepovratnih sredstev iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, katera bodo realizirana v letu 2022.
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ZR 2021 PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sr.; 49.938 ; 2%
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev; 56.000 ; 2%
714 Drugi nedavčni prihodki; 75.129 ; 3%
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij; 291.244
10%

713 Pihodki od prodaje blaga in storitve; 098 ; 0%
712 Globe in druge denarne kazni; 14.310 ; 0%
711 Takse in pristojbine; 11.152 ; 0%
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja;
147.814 ; 5%
706 Drugi davki; (3.319); 0%
704 Domači davki na blago in storitve; 56.089 ; 2%

700 Davki na dohodek in dobiček;
2.051.330
68%

703 Davki na premoženje; 242.359 ; 8%

ODHODKI
Realizirani odhodki obsegajo:
1. Tekoče odhodke
2. Tekoče transfere
3. Investicijske odhodke
4. Investicijske transfere
Tekoči odhodki in transferi pomenijo zagotavljanje sredstev za obveznosti, ki jih mora občina pokrivati
na podlagi različnih predpisov. Tekoči odhodki in transferi se iz leta v leto povišujejo hitreje kot pa
sredstva za primerno porabo, zato nam ostaja vse manj sredstev za investicije. Investicije se in se
bodo lahko izvajale le iz lastnih prihodkov, kreditov in pridobljenih sredstvih na razpisih.
1. Tekoči odhodki (konti 400-plače in drugi izdatki zaposlenim, 401-prispevki delodajalcev za
socialno varnost, 402-izdatki za blago in storitve, 403-plačila domačih obresti in 409-rezerve)
predstavljajo 39,84% vseh realiziranih odhodkov ali 1.124.002,90€. Tekoči odhodki so bili v
primerjavi z veljavnim proračunom realizirani v višini 109,8% z rebalansom s
prerazporeditvami - zadnjim veljavnim proračunom pa 103,4%.
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2. Tekoči transferi (konti 410-subvencije, 411-transferi posameznikom in gospodinjstvom, 412transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, 413-drugi tekoči domači transferi)
predstavljajo 40,72% vseh realiziranih odhodkov ali 1.148.962,47€, kar je v primerjavi z
veljavnim proračunom 99,8%, z rebalansom s prerazporeditvami - zadnjim veljavnim
proračunom pa 98,6%.
3. Investicijski odhodki (konti 420-nakup in gradnja osnovnih sredstev) predstavljajo 17,39%
delež vseh realiziranih odhodkov ali 490.526,98€. V primerjavi z veljavnim proračunom so bili
realizirani višini 48,2%, z rebalansom s prerazporeditvami - zadnjim veljavnim proračunom pa
77,3%.
4. Investicijski transferi (konti 431-investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki, konti 432-investicijski transferi proračunskim uporabnikom)
predstavljajo 2,05% vseh realiziranih odhodkov ali 57.806,22€. V primerjavi z veljavnim
proračunom so bili realizirani 102,5%, z rebalansom s prerazporeditvami - zadnjim veljavnim
proračunom pa 108,6%.

ZR 2021 ODHODKI
431 Inv.transfer pravnim in
fin.osebam ki niso pror.upor.;
39.820
2%

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom;
17.987
1%

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev;
490.527
17%

400 Plače in drugi izdaki
zaposlenim;
235.518
8%
401 Prispevki delodajalcev za
soc. varnost;
35.454
1%
402 Izdaki za blago in
storitve;
813.587
29%

413 Drugi tekoči domači
transferi;
428.908
15%

403 Plačila
domačih obresti;
8.114
0%
409 Rezerve; 31.330
1%
410 Subvencije;
7.467
0%
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom;
610.334
22%

412 Transferi nepridobitnim org. in ustanovam;
102.253
4%
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PRORAČUNSKI PRESEŽEK iz bilance prihodkov in odhodkov znaša 170.844,96€.
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V letu 2021 občina Vransko ni izkazovala prometa v računu finančnih terjatev in naložb.
C. RAČUN FINANCIRANJA
Občina je v začetku leta 2021 najela kratkoročni kredit v skupni višini 146.000€, katerega je do konca
leta vrnila.
Iz naslova odplačila dolgoročnega kredita pri poslovni banki – BKS in Banki Celje smo odplačali glavnico
v višini 141.801,96€ ter 34.348,26€ državnemu proračunu za sofinanciranje investicij v letih 2016,
2017 in 2019 za projekt zunanja ureditev pokopališča Vransko II. faza, za sofinanciranje ureditve trga
Vransko s parkirišči, za sofinanciranje obnove LC 490124 Ropasija-Vransko III. faza in obnove ceste
Prapreče-Lipa II. faza.
Zbirni prikaz realizacije po zaključnem računu proračuna za leto 2021
Besedilo
1
2
3

4
5
6

Realizacija 2021

A. Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki 2021
Odhodki 2021
Proračunski presežek/primanjkljaj (1-2)

2.992.143,53
2.821.298,57
170.844,96

B. Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev
(4-5)

7
8
9

C. Račun financiranja
Zadolževanje
Odplačila dolga
Neto zadolževanje (7-8)

10
11

Sprememba stanja sredstev na računih
Stanje sredstev na računih 31.12.

0
0
0

0,00
176.150,22
-176.150,22
-5.305,26
40.560,56

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

-

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 bil rebalans proračuna. Občina Vransko je na
podlagi devet mesečne realizacije proračuna sprejela rebalans proračuna za leto 2021, ki
je upošteval dana izhodišča, predvidene prejemke in izdatke proračuna ter predvidene
projekte in investicijske programe do konca leta 2021.
Skladno z 8. členom odloka o proračunu občine Vransko za leto 2021 so bile konec leta
izvedene prerazporeditve proračunskih sredstev in so priložene v prilogi.
2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v
skladu s 40. členom ZJF
40. člen ZFJ govori o vključevanju novih obveznostih v proračun. Župan vključi nove obveznosti
proračun tako, da določi, da se za njihovo financiranje odpre nova proračunska postavka,
opremljena z ustreznimi konti in na njej določi potrebno višino pravic porabe. Zagotavljanje teh
pravic porabe in s tem tudi financiranje novih obveznosti je mogoče samo, če je v ta namen mogoče
zagotoviti pravice porabe iz naslova večjih proračunskih prejemkov ali pa s prerazporeditvami
neporabljenih pravic porabe.
Iz naslova tega člena smo v rebalansu proračuna za leto 2021 vključili nove proračunske postavke
zaradi bolj preglednih stroškov; na področju; 02029001 Urejanje na področju fiskalne
politike; Proračunska postavka 02020 Stroški depozita v višini 107€; 04029002
Elektronske storitve; Proračunska postavka 15020 Pametni koridorji medregijsko
povezanih občin v višini 1.449,15€; 06039001 Administracija občinske uprave; Proračunska
postavka 01020 Redna delovna uspešnost v višini 4.752,50€; 13029002 Investicijsko vzdrževanje
in gradnja občinskih cest; Proračunska postavka 13029 JP 992631 Cerkev-Bloki-Videm v višini
25.656,65€
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike; Proračunska postavka
15011 Evropski teden mobilnosti 2021,2022 v višini 3.985,56€; 15029003 Izboljšanje stanja okolja;
Proračunska postavka 15021 Varovanje okolja v višini 8.434€;
2.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete
zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb
neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF
47. člen ZFJ govori o spremembah neposrednih uporabnikov med letom. V občini Vransko v letu
2021 ni bilo sprememb na tem področju.
2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
Na proračunski postavki 08007 Proračunska rezerva smo z rebalansom s prerazporeditvami zadnjim veljavnim proračunom oblikovali rezervo v višini 31.109,76€ in jo do konca porabili v isti
višini. Sredstva proračunske rezerve za leto 2021 so se porabila za
sledeče namene:
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Z. ŠT.
1.

PREJEMNIK
Kveder d.o.o.

2.

S5 Projekt d.o.o

3.
4.

S5 Projekt d.o.o.
Ivan Potočnik s.p.

5.

S5 Projekt d.o.o.

6.
7.

Energetika Projekt d.o.o.
Brvar Milan ml.

8.

Janez Tašker s.p.

9.
10.

Lednik&Lednik d.o.o.
Lednik&Lednik d.o.o.
SKUPAJ

NAMEN
Dobava in montaža jeklene varnostne ograje na JP
916 101 Ropasija
Sanacija posedkov na LC 490123 odsek ČretaVransko
Obnova LC Križnik- Male Prapreče
Odstranitev brežine na LC 490 133
Izdelava propusta DN 300 pred ČN Vransko in
izdelava ter čiščenje grabna
Vzdrževanje LC, JP in javnih površin
Vzdrževanje ceste odcep Bervar
Izdelava začasnega mostu z ograjo na Vranskem
(most na JP 992 761 Videm-Trčak-Marelca)
Čiščenje propusta Prapreče (jašek pri Malenšek)
Čiščenje meteorne kanalizacije Brode
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ZNESEK
2.308,24
2.947,87
5.218,23
2.903,60
2.092,07
13.267,05
495,00
1.332,85
233,51
311,34
31.109,76

Na proračunski postavki 08022 Posebni programi v primeru nesreč smo s sprejetim proračunom
oblikovali rezervo v višini 128.000€, z rebalansom s prerazporeditvami - zadnjim veljavnim proračunom
v višini 53.512,78€, porabili pa v višini 98.560,87€.
Sredstva proračunske rezerve, ki so bila planirana v proračunu občine Vransko za leto 2021 so se
porabila za sledeče namene:
Z. ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.

PREJEMNIK
Parcelacija-geodetske
storitve Peter Jalovec s.p.
Nizke gradnje Anton
Kladnik s.p.
Nizke gradnje Anton
Kladnik s.p.
Novita d.o.o.
Franc Dežman

NAMEN
Geodetske storitve
Poplačilo sanacije plazu na JP 992701 Limovce Polanšek,
Poplačilo sanacije plazu na cesti G1 093141 TršcaVivoda,
Delno plačilo sanacije plazu na LC 490211
Odškodnina zaradi sanacije plazu na LC 490211

ZNESEK
707,60
5.692,74
16.531,17
56.356,36
500,00

7.

Agencija za pospeševanje Strošek odkupa terjatev
likvidnosti
Sof. prevoza pitne vode za Osredek
Kreča Matic

8.

Roman Novak

Sof. prevoza pitne vode za Stopnik 20

77,79

9.

Košica Boris

Sof. prevoza pitne vode za Jeronim 22

77,79

10.

Štrajher Ivan

Sof. prevoza pitne vode

233,91

11.

Paritet d.o.o.

12.

Paritet d.o.o.

13.

Paritet d.o.o.

14.

Grading d.o.o.

15.

Parcelacija-geodetske
storitve Peter Jalovec s.p.
SKUPAJ

Str. nadzor, sanacija plazu na cesti G1093141 TršcaVivoda
izvajanje strokovnega nadzora sanacije ceste JP
992601 Brode-Tešova
izdelava popisov za obnovo vozišca LC490124
Vransko-Ropasija odsek Tešova-Čreta
izdelava popisov za obnovo vozišca LC490124
Vransko-Ropasija odsek Tešova-Čreta
Geod. načrt za potrebe projektiranja - sanacija mostu

6.

2.277,51
77,97

2.125,90
1.161,31
488,00
11.947,46
305,00
98.560,87

2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Na podlagi tretjega odstavka 18. člena odloka o proračunu
občine o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
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V letu 2021 so bila sredstva s prejetim proračunom določena v višini 5.000€, z zadnjim veljavnim
proračunom v višini 5.000€, realizirana pa v višini 220,00€, porabili smo jo za sledeče namene:
Z. ŠT.
1.

PREJEMNIK
Župnija Vransko

NAMEN
ZNESEK
Prispevek za obnovo župnijske cerkve
220,00
Sv. Mihaela na Vranskem namesto
venca za pokojnike
(Prejemniki občinskih priznanj…)
220,00

SKUPAJ

2.2 OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA

POSEBNEGA

DELA

ZAKLJUČNEGA

RAČUNA

2.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe,
glavnih programov in podprogramov
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in
podprogramov se pripravi celovito, na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme. Poročilo pa je ločeno po posameznih bilancah:
BILANCA ODHODKOV
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov upoštevajoč
institucionalno (kdo porablja finančna sredstva), programsko (za kaj se uporabljajo finančna sredstva),
ekonomsko (kaj se plačuje iz javnih sredstev) in funkcionalno klasifikacijo, ki je določena z uredbo o
funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in je namenjena prikazu razdelitve celotnih
javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oz. občine. Predpisana funkcionalna
klasifikacija javnofinančnih izdatkov je sklad z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča
mednarodne primerjave.
Neposredni uporabniki proračuna (institucionalna klasifikacija) in hkrati predlagatelji finančnih načrtov
Občine Vransko so:
- župan 1000
- občinski svet 2000
- nadzorni odbor 3000
- občinska uprava 4000
Izdatki v proračunu oziroma finančnih načrtih neposrednih proračunskih uporabnikov se v skladu s
pravilnikom o programski klasifikaciji razvrščajo v:
- področja porabe (PP)
- glavne programe (GRP)
- in podprograme (PPR).
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera
so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov razvrščeni izdatki v finančnih načrtih
neposrednih uporabnikov.
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni
izdatki v finančnih načrtih neposrednega uporabnika. Glavni programi so določeni s predpisano
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje s
16

katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti
in uspešnosti.
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so uvrščeni izdatki v finančnem
načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika.
Pri razvrščanju izdatkov izhajamo še iz manjših enot izdatkov in sicer:
- proračunske postavke (PP) in
- podskupine kontov.
Proračunska postavka je del podprograma, ki izkazuje celotno aktivnost ali del aktivnost ali projekta
ali ekonomski pomen porabe sredstev delovnega področja enega (posameznega) neposrednega
uporabnika.
Podkonto (ali proračunska vrstica) pa je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim
načrtom natančno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota
za izvrševanje proračuna.
Področje proračunske porabe 01 POLITIČNI SISTEM
To področje zajema dejavnost župana in podžupana/ov.
Program 0101 Politični sistem: za to področje je občina v letu 2021 porabila 59.972,03, kar
predstavlja 98,8% realizacijo na veljavni proračun.
Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov; na tem podprogramu ima občina
naslednje proračunske postavke:
Proračunska postavka 01001 Plače in drugi izdatki - župan (za opravljanje funkcije imajo občinski
funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oz. plačilo za opravljanje funkcije, če to
opravljajo nepoklicno. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o začasnem
znižanju plač funkcionarjev, Kolektivne pogodbe za JS in aneksa h kolektivni pogodbi, Zakona o lokalni
samoupravi, Zakona o interventnih ukrepih ter na podlagi 57. člena Poslovnika občinskega sveta
občine Vransko, je župan Občine Vransko uvrščen v VI. skupino oz. 49. plačni razred in mu v skladu
s tem določena plača in dodatki. Župan Občine Vransko opravlja funkcijo profesionalno. Realizirani
odhodki vsebujejo stroške plač, povračil, stroške regresa, prispevkov, stroške premij kolektivnega
zavarovanja ter stroške prevoza v državi. Realizacija na proračunski postavki 01001 Plače in drugi izdatki
župan tako znaša 48.054,99€ odhodkov.
Proračunska postavka 01002 Plače in drugi izdatki -podžupan; s 1.4.2019 je župan imenoval dva
podžupana,ki opravljata funkcijo neprofesionalno in zato jima pripada plača v višini 25% plače, ki bi jo
prejemala,če bi funkcijo opravljala poklicno. Realizacija na tej proračunski postavki v letu 2021, znaša
11.917,04€ oziroma 99,3% na veljavni proračun.
Program 0101 Politični sistem: za to področje smo v letu 2021 porabili 15.574,72€, kar predstavlja
124,7% realizacijo na veljavni proračun.
Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta
Proračunska postavka 01003 Občinski svet sejnine
Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin svetnikom občine Vransko. Višina za posamezno sejo je
določena s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Na osnovi evidence aktivnosti je bilo
za izplačilo sejnin porabljeno 9.559,72€ (izplačanih je bilo šest rednih sej, ena izredna seja in ena seja
KMVI), 366€ za najemnine; skupaj 9.925,72€ kar predstavlja 102,7% realizacijo na veljavni proračun.
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Proračunska postavka 01004 Financiranje političnih strank
Realizacija v višini 5.649€ predstavlja plačilo obveznosti iz naslova rednega delovanje političnih strank
za leti 2020 in 2021, na podlagi rezultatov lokalnih volitev 2018, in sicer za stranke: SDS in NSI.
Proračunska postavka 01005 Zunanji člani občinskih odborov-sejnine Realizacije na tej postavki ni bilo,
saj noben odbor ni zasedal.
Področje proračunske porabe 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Program 0203 Fiskalni nadzor
Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora: realizacijo v višini 6.544,38€ ali 73% na
veljavni proračun; sestavljata naslednji proračunski postavki:
Proračunska postavka 01017 Nadzorni odbor; realizacija v višini 6.544,38€ prestavlja realizacijo za
plačilo šestnajstih sej in plačilo dveh nagrad in sicer za poročilo o opravljanjem nadzoru ZR za leto 2019
in poročilo o opravljenem nadzoru OŠ Vransko-Tabor za leto 2020.
Podlaga za določitev skupne kvote povračil občinskim funkcionarjem v Občini Vransko je 34. a člen ZLS.
Kvota pravic porabe za delo nadzornega odbora: Za tri člane nadzornega odbora je zgornja kvota
7.812,57€ na leto oziroma 2.604,19€ na člana.
Proračunska postavka 01018 Nadzorni odbor materialni stroški; realizacije na tej postavki v letu
2021 ni bilo.
Program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike za ta program je občina porabila 686,96€ kar
predstavlja 97,2% realizacijo glede na veljavni proračun.
Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Proračunska postavka 01009 Stroški plačilnega prometa
Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov vodenja računa in razporejanja javnofinančnih
prihodkov na UJP mesečno v skupnem znesku 555,66€.
Proračunska postavka 02020 Depozit; Sredstva v višini 131,30€ so bila porabljena za plačilo negativnih
obresti od depozita. Občina ima odprt depozitni račun na katerega mesečno nakazujemo sredstva
prejeta iz DP za uravnoteženje razvitosti občin.
Področje proračunske porabe 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE,
porabili smo 24.160,44€ oz. 90,5% na veljavni proračun.
Področje zajema stroške ob izvedbi različnih protokolarnih dogodkov in prireditvah ob državnih
praznikih (8. februar, 1. maj, 25. junij, 1. november in 26. december) ter vse ostale javne občinske
prireditve in srečanja (slavnostna akademija, sprejem in darila odličnjakom, Križnikov pravljični festival,
srečanje starejših občanov in ipd).
Podprogram 04029002 Elektronske storitve
Proračunska postavka 15020 Pametni koridorji med regijsko povezanih občin; Konzorcij 18 občin
(Slovenske Konjice, Solčava, Luče, Dobrna, Vitanje, Rečica ob Savinji, Gornji grad, Ljubno, Nazarje,
Vransko, Šmartno ob Paki, Oplotnica, Mozirje, Zreče, Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Laško in Slovenska
Bistrica) se je meseca maja 2021 prijavil na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja
pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«. Na podlagi stroškovnika za leto 2021 je predviden strošek
občine Vransko znašal 1.449,15 €. Za plačilo stroškov enkratne priprave 8 slojev za objavo na OPSI
portalu, kar je bil eden od pogojev javnega razpisa ter pripadajoči del stroškov priprave vloge
zunanjemu izvajalcu Heba, d.o.o., smo porabili 916,35€.
Podprogram 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Proračunska postavka 08025 Izdelava simbolov občine: realizacija znaša 801,12€ in predstavlja
strošek nakupa plaket za občinske nagrajence in nakup zastav (SLO, občinske, EU).
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Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: realizacija znaša 17.698,11€ oziroma 97% na
veljavni proračun.
Proračunska postavka 08020 Prireditve ob državnih praznikih; porabljena sredstva v višini 4.810,85€ ali
100% predstavljajo stroške za plačilo izdelave izvedbenega načrta za postavitev droga za zastavo v
krožišču Čeplje, plačilo za redarstvo na prireditvi ob dnevu državnosti, plačilo budnice dne 25.6.2021
in pogostitev nastopajočih, plačilo vabil za dan državnosti, plačilo ozvočenja za kolesarjenje na Čreto ob
dnevu državnosti, plačilo dveh svetih maš v cerkvi Matere Božje na Čreti (1. 5. 2021 in 25. 6. 2021) ter
plačilo zapore regionalne ceste-krožišče Čeplje v času postavitve zastave.
Proračunska postavka 08021 Ostale občinske prireditve; porabljena sredstva v višini 12.887,26€
predstavljajo 95,9% realizacijo načrtovanih odhodkov. Realizacija predstavlja stroške praznovanja 30.
obletnice samostojne in neodvisne Slovenije. V postavki so vključeni stroški koncerta ob 30-letnici
slovenske osamosvojitve: oblikovanje vizualov za koncert, honorar Nuški Drašček, Tonetu Kuntnerju
in Prifarskim muzikantom, pogostitev nastopajočih, ozvočenje, uporabnina športne dvorane, redarstvo.
Nadalje so v postavki vključeni stroški oblikovanja in izdelave vabila na razstavo Evropa in Evropejci,
nakup knjižnih nagrad za obdaritev najuspešnejših osnovnošolcev, video realizacija Slavnostne
akademije ob občinskem prazniku Občine Vransko in pogostitev, ozvočenje prireditev (Kolesarjenje po
SSD, sprejem najuspešnejših učencev), nakup slikanice za obdarovanje prvošolcev Pastirica Biba,
predstavitev Vranskega v monografiji Slovenija zelena dežela, uporabe dvorane v kulturnem domu za
izvedbo krvodajalske akcije 24. 6. 2021, plačilo kovanih stojal za prireditev ob odprtju nove
zobozdravstvene ambulante).
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Proračunska postavka 01054 Upravljanje z vrednostnimi papirji: realizacija znaša 138,87€ oziroma
66,1% na veljavni proračun za stroške upravljanje stanja delnic KDD za stroške vodenja in letno
nadomestilo za paket storitev.
Proračunska postavka 01055 Subsidiarna odgovornost; Skladno z določili petega odstavka 24. člena
Stanovanjskega zakona, ki opredeljuje obveznost (subsidiarno odgovornost) lastnika (neprofitnega)
stanovanja za plačilo obratovalnih stroškov najemnikov stanovanj ter prvim odstavkom 1019. člena
Obligacijskega zakonika, ki določa, če najemnik občinskega stanovanja ne izpolni obveznosti v
zastavljenem roku, niti se ne na posredovane opomine ne odzove oz. je izvršilni postopek postal s
sklepom Okrajnega sodišča pravnomočen in izvršljiv, dolžna poravnati stroške iz naslova dobave
toplote, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev, pri čemer je potrebno upoštevati zastaralne roke.
Plačila iz tega naslova so znašala 4.605,99€ oziroma 79,7% na veljavni proračun.
Področje proračunske porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA, porabili smo 355.736,96€ kar predstavlja
97% realizacijo na veljavni proračun. Področje zajema odhodke za delovanje na področju lokalne
samouprave, ter dejavnost občinske uprave. Sredstva so namenjena za povezovanje lokalnih
skupnosti, administracijo občinske uprave, ter za razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občine, odhodki pa so prikazani v nadaljevanju:
Program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni
Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti; realizacija je 204,76€ oziroma 50% na
veljavni proračun.
Proračunska postavka 01035 Delovanje zvez občin; sredstva v višini 204,76€ so bila porabljena za
plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije za leto 2019 (drugo polletje) in za leto 2020.
Program 0603 Dejavnost občinske uprave: program predstavlja realizacijo v višini 348.525,10€ oz.
100,3% veljavnega proračuna.
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Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave
Proračunska postavka 01010 Plače in drugi izdatki zaposlenim; realizacija v skupni višini 183.490,46€
ali 99,9% na veljavni proračun predstavlja stroške za 5,5 zaposlenih oz. 6 delovnih mest. Postavka
zajema izplačilo plač, dodatka za delovno dobo, povračilo stroškov prehrane, prevoza, sredstva iz
naslova povečanega obsega in izplačilo regresa ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja.
Proračunska postavka 01011 Prispevki in davki delodajalcev; postavka je bila realizirana v višini
26.653,35€, kar predstavlja 99,9% realizacijo na veljavni proračun.
Postavka zajema stroške za plačilo prispevkov za pokojninsko, obvezno zdravstveno zavarovanje,
prispevkov za starševsko varstvo, prispevkov za poškodbe pri delu in zaposlovanje.
Proračunska postavka 01012 Materialni stroški; sredstva v višini 36.479,01€ ali 84,8% na veljavni
proračun zajemajo stroške pisarniškega materiala, stroške čistilnega materiala, stroške varovanja
prostorov občinske zgradbe, stroške časopisov, revij, strokovne literature, stroške oglaševalskih
storitev (objava PIRS), stroške revizorskih storitev (vzorec pogodbe o zaposlitvi – nadomeščanje,
kadrovsko svetovanje – vzorci in priprava dokumentacije), stroške za reprezentanco, stroške električne
energije, odvoza smeti, stroške telefona, elektronske pošte, stroške prevoza zaposlenih, stroške
najemnin za poslovne objekte (KZ Vransko), druge najemnine, zakupnine (pisarniško poslovanje
program Odos), stroške po podjemni pogodbi za čiščenje prostorov občinske stavbe, stroške za
strokovno izobraževanje zaposlenih, plačilo izjave za varnost za delo od doma in plačilo kontrole stanja
varstva pred požarom in usposabljanja.
Proračunska postavka 01020 Redna delovna uspešnost; Planirana sredstva v višini 4.752,50 €, so bila
namenjena za izplačilo redne delovne uspešnosti. Skupen obseg sredstev za plačilo redne
delovne uspešnosti po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju znaša najmanj dva in ne več kot pet
odstotkov letnih sredstev za osnovne plače, obseg pa se za vsako leto določi s kolektivno pogodbo
oziroma z aneksom k pogodbi. Če se ne določi drugače, se v tekočem letu uporablja enak odstotek kot
v preteklem letu. Kolektivna pogodba je za leto 2008 določila skupen obseg sredstev za plačilo redne
delovne uspešnosti v višini dveh odstotkov letnih sredstev za osnovne plače. Za leti 2020 in 2021 se je
za redno delovno uspešnost namenilo dva odstotka sredstev za osnovne plače. Redna
delovna uspešnost se lahko izplačuje mesečno, trimesečno ali polletno. Na občini Vransko smo se
odločili za šest mesečno obdobje. V začetku leta 2021 je bila izplačana delovna uspešnost za obdobje
julij-december 2020, v juliju 2021 pa za obdobje od januar do junij 2021. Planirano izplačilo za obdobje
od julij do december 2021, je bilo izplačano pri januarski plači v mesecu februarju 2022. Zato je
realizacija 2.887,82€ oz. 65,4% na veljavni proračun.
Proračunska postavka 01045 Medobčinski inšpektorat; realizacija v višini 14.416,12€ oziroma 98,2% na
veljavni proračun predstavlja stroške aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo organa SOU Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, občine Braslovče, občine Laško, občine Polzela, občine
Prebold, občine Štore, občine Tabor, občine Vransko in občine Žalec, za plačilo mesečnih zahtevkov za
plače, materialne in investicijske stroške.
Proračunska postavka 01049 Vodenje OS GJI – vodovod, kanalizacija; V skladu s pogodbo o najemu
GJI, občina mesečno poravnava vodenje analitičnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo in vodenje
katastra. V letu 2021 je bilo porabljenih 1.659,06€ ali 84% na veljavni proračun.
Proračunska postavka 01050 Izdajanje soglasij GJI – vodovod, kanalizacija; V skladu s pogodbo o
najemu GJI, občina poravnava mesečno izdajanje dokumentov v upravnih postopkih (soglasja za
vodovod, kanalizacijo, projektne pogoje). V letu 2021 je bilo porabljenih 7.422,48€ kar predstavlja
100% glede na veljavni proračun.
Proračunska postavka 01051 Plače delavcev SOU; Občina Vransko zagotavlja 55% delež stroškov
delovanja SOU za 3 zaposlene uslužbenke na sedežni občini Tabor. Na tej postavki se zagotavlja
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sredstva za plače, prispevke in materialna nadomestila. V letu 2021 smo iz tega naslova realizirali
49.327,71€ odhodkov oz.100% na veljavni proračun.
Proračunska postavka 01052 Materialni stroški SOU; realizacija v višini 12.282,72€ ali 100% na veljavni
proračun, prestavlja materialne stroške za nemoteno delovanje računovodske službe.
Proračunska postavka 01053 Investicijski stroški SOU; planirani investicijski odhodki v višini 1.000€, v
letu 2021 niso bili porabljeni, zato smo jih prerazporedili znotraj področja proračunske porabe.
Proračunska postavka 06033 Varstvo osebnih podatkov: realizacija v višini 1.588,46€ oziroma 100% na
veljavni proračun, predstavlja plačilo po pogodbi za najem pooblaščene osebe za varstvo osebnih
podatkov in svetovanja pri izvajanju in usmerjanju projekta prilagoditve naročnika na zahteve iz Uredbe
GDPR.
Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Podprogram vključuje proračunske postavke: tekoče vzdrževanje, nakup opreme, sejna soba Vransko
130cureditev arhiva občine in ureditev poslovnih prostorov.
Realizacija podprograma znaša 19.324,83€ kar predstavlja 89,9% glede na veljavni proračun.
Proračunska postavka 01013 Tekoče vzdrževanje; proračunska postavka predstavlja stroške rednih
vzdrževalnih del in popravil računalniške strojne opreme ter vzdrževanja omrežnih povezav, stroške
povezave lokalnega omrežja v omrežje javne uprave (HKOM), stroške vzdrževanja gostovanja na
spletnih straneh z upravljanjem, stroške vzdrževanja počitniškega objekta občin Spodnje Savinjske
doline v Barbarigi.
Odhodki v višini 7.877,98€ so prikazani po kontih. Višina odhodkov je v skladu z veljavnim proračunom,
v višini 99%.
Proračunska postavka 01014 Nakup opreme; Proračunska postavka vključuje stroške nakupa strojne in
programske računalniške opreme ter druge opreme in napeljav. Odhodki v višini 3.767,31€ oz. 75,40%
na veljavni proračun in predstavljajo strošek nakupa računalnika, UPS-a in akumulatorja, opreme za
potrebe kuhinje, HDD, tipkovnica z miško in antivirusne zaščite.
Proračunska postavka 06030 Sejna soba Vransko 130c; Realizacija v višini 1.821,12 oziroma 89,1% na
veljavni proračun prestavlja stroške električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja ter vode in
komunalnih storitev.
Proračunska postavka 06031 Ureditev arhiva občine; Na tej postavki v letu 2021 ni bilo stroškov iz
naslova vzdrževalnih del v planirani višini 500 €.
Proračunska postavka 06034 Ureditev poslovnih prostorov; Realizacija v višini 5.858,42€ oz. 97,6%
veljavnega proračuna, predstavlja plačilo obveznosti iz naslova preureditve stare sejne sobe v tri pisarne
za stroške elektro inštalaterskih del.
Področje proračunske porabe 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH RAZMERAH, realizacija tega
področja je 109,4% na veljavni proračun oziroma predstavlja odhodke v skupni višini 69.128,24€. Višja
realizacija je zaradi plačila zadnjega obroka gasilskim društvom in GZ Žalec iz leta 2020.
Odhodki so namenjeni za opremljanje, usposabljanje štabov in enot, financiranju redne dejavnosti vseh
4 društev (PGD Vransko, Prekopa, Ločica in Tešova), porabljena sredstva, poleg sredstev za dotacije,
zajemajo tudi letne stroške sofinanciranja nakupa vozila za PGD Vransko, zavarovanja vozil, opreme in
objektov. Občina sklene letno pogodbo z Gasilsko zvezo Žalec za opravljanje gasilske javne službe in
sofinanciranje sorazmernega dela plače za strokovno delavko na GZ in v njen opredeli tudi sredstva za
potrebe delovanja društev na letni ravni.
Program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Podprogram 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot Sredstva so bila porabljena za poravnavo
odhodkov urejanja dokumentacije ZIR (pogodba je potekla), ter pokrivanje stroškov naročnine in
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poslanih sms sporočil iz naslova alarmiranja. Realizacija v višini 1.203,67€ predstavlja 100% realizacijo
veljavnega proračuna.
Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb Realizacija v višini 1.880,31€ oziroma
98,5% na veljavni proračun, kar predstavlja plačilo prispevkov PGD za leto 2021-CZ (97 oseb), stroške
nadomestila plače za udeležbo na tečaju tehnično reševanje in pregled gasilnikov.
Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: program je bil realiziran v
višini 66.044,261€ ali 1049,9% glede na veljavni proračun.
Proračunska postavka 03005 PGD Ločica pri Vranskem; Porabljena sredstva v višini 12.894,17€ so bila
namenjena za delovanje po pogodbi, sofinanciranje strokovnega sodelavca in sredstev za delovanje GZ
ter investicijski transfer. 21.7.2021 je bila podpisana pogodba za obdobje 7 let za zagotovitev sredstev
za financiranje nakupa gasilskega avtomobila v skupni višini 150.000€. V letu 2021 smo iz tega naslova
plačali 4. obroke za sofinanciranje nakupa GVC 16/25. V januarju 2021 je bil plačan še zadnji obrok iz
leta 2020, zato je realizacija višja od planirane.
Proračunska postavka 03006 PGD Prekopa; Porabljena sredstva v višini 10.612,77€ so bila namenjena
za delovanje po pogodbi, sofinanciranje strokovnega sodelavca in sredstev za delovanje GZ ter
investicijski transfer. 24.6.2021 je bila podpisana pogodba za obdobje 7 let za zagotovitev sredstev za
financiranje nakupa gasilskega avtomobila v skupni višini 150.000€. V letu 2021 smo iz tega naslova
plačali 4. obroke za sofinanciranje nakupa AC 30/65.
Proračunska postavka 03007 PGD Vransko; Porabljena sredstva v višini 33.337,08€ so bila namenjena
za delovanje po pogodbi, sofinanciranje strokovnega sodelavca in sredstev za delovanje GZ ter
investicijski transfer za sofinanciranje nakupa gasilskega avtomobila, v skladu s Pogodbo o zagotovitvi
sredstev za financiranje nakupa GVC 16/25. Konec avgusta 2021 se je iztekla obveznost po tej pogodbi.
Proračunska postavka 03008 PGD Tešova; Porabljena sredstva v višini 5.751,33€ so bila namenjena za
delovanje po pogodbi, sofinanciranje strokovnega sodelavca in sredstev za delovanje GZ. V januarju
2021 je bil plačan še zadnji obrok iz leta 2020, zato je rebalans v primerjavi s sprejetim proračunom
povečan.
Proračunska postavka 03010 Mobilna aplikacija Ihelp, realizacija v višini 507,52€ oziroma 100% na
veljavni proračun, predstavlja strošek zakupa aplikacije (po mesečnih računih).
Področje proračunske porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Program 1003 Aktivna politika zaposlovanja
Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti
Proračunska postavka 10012 Povečanje zaposljivosti
Porabili smo 19.993,42€, kar predstavlja 81,9% realizacijo glede na veljavni proračun. Poraba sredstev
pomeni prilagajanje potrebam za zaposlitev naših občanov v organizacijah in zavodih, ki jih
sofinanciramo. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za pokrivanje plače vzdrževalca športne
dvorane ZKTŠ Vransko in sofinanciranje plače preko JD OŠ Vransko-Tabor, skladno s sklenjeno
pogodbo.
Področje proračunske porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Načrtovana sredstva so bila realizirana v višini 9.101,34€ ali 53,2% veljavnega proračuna.
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Program 1102
Program reforme kmetijstva in živilstva
Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Proračunska postavka 04005 Celostni razvoj podeželja in obnova vasi; sredstva so namenjena za
sofinanciranje projektov na področju CLLD Razvojni agenciji Savinja. Realizacija v višini 3.712,54€
predstavlja plačilo članarine, po sklepu seje območnega sveta, območnega razvojnega partnerstva SSD,
za leto 2020 in 2021 Razvojni agenciji Savinja in plačilo izvedbe projekta Inovator leta SSD za leti 2020
in 2021, po delitvenem ključu B1.
Proračunska postavka 11020 Sofinanciranje naložb v kmetijstvu; sredstva v višini 7.467,05€ so bila
razdeljena po razpisu za leto 2020 in 2021, za podporo naložb v infrastrukturo, povezano z razvojem,
posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.
Proračunska postavka 11032 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva; na osnovi sklenjenih pogodb
po izvedenem javnem razpisu v letu 2020 in 2021 za sofinanciranje delovanja društev na področju
kmetijstva, smo porabili 4.158,37€ sredstev (Čebelarsko društvo, Društvo rejcev drobnice).
Program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Proračunska postavka 05007 Varstvo zapuščenih živali, realizacija v višini 595,36€ predstavlja oskrbo in
namestitev izgubljenega psa.
Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo; realizacija v višini 768,54€ predstavlja
plačilo obveznosti za leto 2021, na podlagi razpisa, upravičencu-lovski družini, za ukrepe na področju
varstva kmetijskih površin pred divjadjo in biomeliorativne ukrepe.
Proračunska postavka 11033 Spodbujanje odstrela divjih prašičev; Planirana sredstva v višini 1.000€
v l e t u 2 0 2 1 n i s o b i l a p o r a b l j e n a , k e r n i b i l o z a h t e v k o v i z l o v a povečanja odstrela divjih
prašičev nad planom, ki je določen v letnem načrtu.
Program 1104 Gozdarstvo
Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Proračunska postavka 04002 Gozdne ceste
Sredstva za zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest so bila realizirana v višini 35.135,67€ oziroma 168,9%
veljavnega proračuna, za delno plačilo zapadlih obveznosti za vzdrževanje gozdnih cest za leti 2020 in
2021 ter za plačila pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Področje proračunske porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Porabljena sredstva v skupni višini 556.562,07€ so bila porabljena za izvajanje obveznih nalog občine
natem področju, za tekoče vzdrževanje in investicije po posameznih programih. V primerjavi z veljavnim
proračunom je realizacija 95,8%.
Program 1302 Cestni promet in infrastruktura
Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje lokalnih cest Sredstva v skupni višini 266.334,14€, so
bila namenjena za izvajanje obveznih nalog občine na tem področju, za tekoče vzdrževanje občinskih
cest po koncesijski pogodbi, čiščenje propustov, plačilo sanacije posedkov na LC 490 123 odsek ČretaVransko, odstranitev brežine na LC 490 133, dobavo in montažo jeklene varnostne ograje na JP 916 101
Ropasija, izdelavo izvedbenega načrta za sanacijo pločnika, dela mostu, plačilo spremembe odloka o
kategorizaciji občinskih cest v občini Vransko, prenos BCP na DRSI v letu 2020, zajem dejanske rabe
občinskih javnih cest v občini Vransko nakupa prometnih znakov, plačilo investicijskega nadzora, plačilo
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izdelave začasnega mostu z ograjo na Vranskem (most na JP 992 761 Videm-Trčak-Marelca), sanacija
mostu čez potok Podgrajščica, za vzdrževanje ceste odcep Bervar ter obnovo talnih označb v občini
Vransko.
Proračunska postavka 04007 Zimska služba z izvajalci imamo sklenjene pogodbe o opravljanju zimske
službe, delno tudi kot dopolnilno dejavnost na posameznih delih občine. Realizacija v višini 73.275,74€
oz. 100% glede na veljavni proračun predstavlja opravljanje storitve posipanja cest, oranja snega,
dobava peska in soli za posipanje.
Proračunska postavka 04038 Vzdrževanje javnih površin Realizacija v skupni višini 46.534,85€ oz. 100%
glede na veljavni proračun predstavlja plačilo stroškov po koncesijski pogodbi za čiščenje javnih površin
na območju občine Vransko, stroške spomladanske in jesenske zasaditve ter plačilo zunanjih plastičnih
koškov na stebričku (7 komadov).
Proračunska postavka 13021 Sofinanciranje cestnih priključkov; Realizacija v višini 32.566,55€
predstavlja plačila iz naslova javnega razpisa v letu 2021 v višini 50.000€, na katerega so se lahko
posamezna gospodinjstva prijavila za sofinanciranje hišnega priključka za izvedbo asfaltne prevleke.
Osnova za prijavo na javni razpis za sofinanciranje je najugodnejši predračun izvajalca predvidenih del
(tri ponudbe). Znesek v višini 1.659,20€ za izdelavo popisov s pred izmerami za protiprašno zaščito cest
v letu 2021, je bil poravnan v letu 2022.
Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunska postavka 04058 Rek.JP 992601 Brode-Tešova, Sredstva v višini 5.717,71€ so bila porabljena
za poplačilo obveznosti iz leta 2020 iz naslova asfaltiranja dela javne poti JP 992 601 Brode – Tešova in
plačilo stroškov nadzora.
Proračunska postavka 04061 Izdelava PZI za dograditev pločnika za pešce ob R2-447 v Prekopi,
realizacija na tej postavki zanaša 23.354,83€ oziroma 76,1% na veljavni proračun. Po sporazumu o
sofinanciranju nosita investitor (Občina Vransko) in sofinancer (RS Ministrstvo za infrastrukturo) vsak
svoj delež investicije v višini 86.873,26€, in tako znaša za občino Vransko planiran znesek 32.588,61€.
Predmet sporazuma je ureditev hodnika za pešce in cestne razsvetljave ob državni cesti R2-447, odsek
0290 Šentrupert – Ločica, od km 6.990 do km 7.170. Na obravnavanem območju se bo s predlagano
ureditvijo izboljšala pretočnost in prometna varnost, predvidena izvedbena dela se štejejo kot
vzdrževalna dela v javno korist.

Proračunska postavka 13026 Kolesarske povezave; Realizacija v višini 1.045,30€ oz. 41,8% na veljavni
proračun predstavlja sredstva za geodetske storitve. Predvidena sredstva za odkup zemljišč po katerih
bo potekala predvidena trasa kolesarskih povezav, v letu 2021 niso bila realizirana.
Proračunska postavka 13027 Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija; Sredstva v višini 3.385,35€ oz.100%
na veljavni proračun, so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2020, za izvedbo del obnove LC
490124 Ropasija-Vransko, odsek v naselju Ropasija-Planina.
Proračunska postavka 13028 Izgradnja dovozne ceste do stanovanjske cone Čeplje; Realizacija v višini
1.138,20€ oz. 100% na veljavni proračun, predstavlja plačilo stroškov nadzora pri izgradnji dovozne
ceste in komunalnih vodov (vodovod) do stanovanjske cone Čeplje v letu 2020.
Proračunska postavka 13029 JP 992631 Cerkev-Bloki-Videm; realizacija v višini 24.325,21€ oziroma
98,8% na veljavni proračun predstavlja plačilo za razširitev dela javne ceste na območju parcele 2/2 k.o.
1012 Vransko (Lazar),stroške parcelacije in stroške investicijskega nadzora.
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Proračunska postavka 15051 Ureditev osrednjega trga Vransko s parkirišči; Planirana sredstva v višini
3.000€ za načrte in drugo projektno dokumentacijo v letu 2021 niso bila realizirana.
Sredstva, ki so bila prvotno planirana za nadaljevanje izvedbe ureditve osrednjega dela trga Vransko z
izgradnjo mostu preko Merinščice, v letu 2021 niso bila realizirana. V letu 2020 smo od Direkcije za vode
dobili soglasje in tako vložili za gradbeno dovoljenje, ki ga do danes še nismo prejeli zato investicije ne
moremo izvesti.
Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava
Proračunska postavka 04009 Javna razsvetljava realizacija v višini 59.568,30€ ali 100,1% glede na
veljavni proračun, zajema stroške elektrike JR, plačilo zamenjave posameznih luči z varčnimi,
zamenjave žarnic in luči, zamenjave in obnove poškodovanih luči, vzdrževanje javne razsvetljave,
dobave uličnega retro kandelabra, popravilo javne razsvetljave, iskanje napake na JR in elektro
vzdrževalnih del ter plačilo načrta JR. Vsa dela so bila opravljena že v letu 2019 in 2020.
Proračunska postavka 04054 Javna razsvetljava Tešova; realizacija v višini 3.362,81€ predstavlja
plačilo nabave luči za razsvetljavo na Tešovi.
Proračunska postavka 04064 JR Čeplje; Realizacija v višini 13.771,48€ predstavlja plačilo za nabavo
šestih luči za javno razsvetljavo v Čepljah.
Podprogram 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Proračunska postavka 13060 WiFi4EU; Realizacija v višini 2.181,60€ predstavlja strošek naročnine
internet za dobo 36 mesecev, na podlagi mesečnih računov ter strošek nakupa Wifi anten.
Področje proračunske porabe 14 GOSPODARSTVO
Porabljena sredstva v skupni višini 142.863,18€ predstavljajo 103,7% realizacijo na veljavni proračun in
so bila porabljena za razvoj turizma in promocije občine ter delovanju JZ Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko.
Program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Proračunska postavka 04049 Razvojna agencija Savinja Žalec, realizacija v višini 3.423,52€ oziroma
103,6% na veljavni proračun predstavlja mesečni strošek po zahtevku za sofinanciranje nalog
regionalnega razvoja. (mesečni znesek znaša 120,22€) ter plačilo zahtevka za sofinanciranje kadrovske
štipendije RŠS za leti 2019-202 za podjetje Adopta d.o.o.
Proračunska postavka 14020 Delovanje e-VEM; planirana sredstva v višini 2.000€, ki so bila namenjena
brezplačnemu svetovanju s področja podjetništva vsem občanom občine Vransko in tistim, ki imajo
sedež podjetja v občini Vransko (e-VEM točke), v letu 2021 niso bila poravnana, plačilo se je preneslo v
leto 2022.
Program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Podprogram 14039002 Razvoj turizma in promocija občine
Proračunska postavka 04015 Razvoj turizma in promocija občine; sredstva v višini 31.265,58€ oziroma
118% na veljavni proračun, zajema jo stroške oglaševalskih storitev (po pogodbi o sofinanciranju
produkcije in arhiviranje regionalnega informativnega TV programa z VTV d.o.o., TV Celje in Sadnih
Samo – STV), stroške sofinanciranja po pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta "Mreža postajališč
za avtodome po Sloveniji" za leto 2019 in plačilo oglasa v KRIM pobarvanki.
Proračunska postavka 04023 Javni zavod za kulturo, turizem in šport Vransko; Realizacija v višini
105.674,08€ oz. 100,2% na veljavni proračun zajema stroške po pogodbi o zagotavljanju sredstev iz
občinskega proračuna v letu 2021 (za plače, prispevke in druge dajatve zaposlenih po kadrovskem
načrtu oz. sistemizaciji JZ; za kritje zavarovalnih premij objektov v upravljanju, za tekoče materialne
stroške ter plačilo izgube za leto 2020.
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Proračunska postavka 14031 Sofinanciranje ostalih projektov, prireditev; Za razpis za sofinanciranje
programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov, smo planirali 2.000€. Razpis v
letu 2021 ni bil realiziran. Vseeno smo po vsebini namena iz te proračunske postavke, porabili 500€ za
sofinanciranje nabave novih oblek ob 40. letnici delovanja društva, prispevek za delovanje RTZ Saška za
leto 2021 in prispevek za trak na praporu društva.
Področje proračunske porabe 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Realizacija v višini 227.099,30€ predstavlja 78,8% realizacijo na veljavni proračun.
Program 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
Podprogram 15019001 Regionalni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
Proračunska postavka 15010 Projekt LIFE BioTHOP; Sredstva v višini 1.200,96€ so bila porabljena za
projekt
s katerim se želi razviti biorazgradljivo vrvico ter jo uvesti v pridelavo hmelja. Odpadno hmeljevino
skupaj z vrvico bi bilo potem mogoče reciklirati v najrazličnejše uporabne predmete (lončki za sadike
itd.,). Gre za triletni projekt (2019,2020,2021) pilotni projekt za širši EU prostor vrednosti cca.
2.000.00€. Bistveno je, da so vanj vključene tudi občine, da se skozi to izkaže interes lokalne skupnosti
za rešitev tega problema. Vključeni so tudi hmeljarji. Vložek občin je namenjen promociji projekta in
animiranju javnosti ter zainteresiranih interesnih skupin. Razporeditev sredstev po občinah je narejena
po ključu glede na površine hmelja. SSD želi s tem projektom postati primer dobre prakse v svetovnem
merilu v proizvodnji hmelja brez uporabe plastike in drugih umetnih materialov.
Proračunska postavka 15011 Evropski teden mobilnosti 2021; Realizacija na tej postavki znaša
3.985,56€.
V sodelovanju z AMZS Centrom varne vožnje Vransko smo otrokom Vrtca Vransko iz starostnih skupin
4-5 let in 5-6 let (3 oddelki) omogočili udeležbo v programu Otroški prometni poligon, v katerih so
spoznavali osnove varne udeležbe v prometu, prometne znake, animirala pa jih je vožnja z električnimi
avtomobilčki. Učencem prve in druge triade Osnovne šole Vransko (12 oddelkov) smo omogočili
udeležbo na predavanju na temo varne udeležbe v prometu, v okviru katerega smo spoznavali pravila
varne udeležbe v prometu v vlogi pešcev, kolesarjev, skiroistov. Z ozaveščanjem vrtčevskih otrok in
učencev želimo v lokalnem okolju okrepiti zavedanje o pomenu trajnostne mobilnosti in varne udeležbe
v prometu v obdobju, ko so mladi za to najbolj dojemljivi.
V okviru projekta je bil obvezen tudi nakup trajnega sredstva - parkovne klopce, ki smo jo postavili v
parku pri Kulturnem domu Vransko. Projekt bo v višini 3.000€ sofinanciralo Ministrstvo za okolje in
prostor (zahtevek je bil oddan), delež občine Vransko je 985,56€.
Program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Proračunska postavka 05001 Odpadki, realizacija v višini 358,22€ ali 100% na veljavni proračun
predstavlja stroške odvoza komunalnih odpadkov.
Proračunska postavka 05004 Projekt RCERO; realizacija v višini 3.288,24€ o z i r o m a 8 2 , 5 % na
veljavni proračun, predstavlja investicijski transfer za staro in novo infrastrukturo v okviru projekta
RCERO.
Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Proračunska postavka 05005 Kanalizacija Vransko, Brode; realizacija v višini 16.384,36€ oz. 98,9% na
veljavni proračun predstavlja plačilo za ukinitev greznice, dobavo in montažo črpališča z izvedbo
kanalizacije in profi črpališča, plačilo opreme za pošiljanje alarma preko GSM in stroške nadzora.
Proračunska postavka 05012 ČN Kasaze; realizacija v višini 1.785,84€ oziroma 54,1% na veljavni
proračun, predstavlja plačilo za nujna dela investicijskega vzdrževanja, kot je izvedba del pri nadgradnji
nadzornega sistema kanalizacije (ČN Kasaze) in dislocirane objekte.
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05014 Kanalizacija Vransko IV. faza po Zavrteh; realizacija v višini 34.279,95€ oz. 95,2% na veljavni
proračun prestavlja plačilo stroškov priključitve črpališča po Zavrteh, ter plačilo projektne
dokumentacije.
Proračunska postavka 05016 Odpadna voda; realizacija v skupni višini 10.680,66€ oziroma 75,2% na
veljavni proračun, predstavlja plačilo za plačilo sofinanciranja investicij v malo komunalno čistilno
napravo, izdelavo poročevalskih tabel - javna kanalizacija za leti 2020 in 2021 in stroške investicijskega
inženiringa.
Proračunska postavka 05017 ČN Vransko – II. faza; realizacija v višini 146.638,07€, predstavljajo plačilo
izgradnje 2. faze ČN (700 PE) in sicer za dograditev biološke stopnje z zgoščevalcem. Investicija bo
zaključena v letu 2022. Realizacija predstavlja tudi plačilo nadzora in investicijskega inženiringa.
Proračunska postavka 05025 MKČN Prekopa; realizacijo v višini 63,44€ predstavlja plačilo dobave
elementov plavajočih bio nosilcev.
Podprogram 15029003 Izboljšanje stanja okolja
Proračunska postavka 15021 Varovanje okolja; Realizacija v višini 8.434,00€ predstavlja plačilo poročila
o požarni ogroženosti - lokacija Global avto d.o.o., Vransko ter plačilo izdelave študije potencialni vpliv
zbiranja skladiščenja in razstavljanja izrabljenih avtomobilov.
Področje proračunske porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
Na področju prostorskega planiranja je občina v letu 2021 porabila skupaj 109.845,69€ kar predstavlja
71,8% realizacijo glede na veljavni proračun, za naslednje glavne programe in podprograme:
Program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Podprogram 16029001 Urejanje nadzorna na področju geodetskih evidenc
Proračunska postavka 06019 Vodenje, vzdrževanje katastra GJS-vodovod in kanalizacija; v skladu s
pogodbo o poslovnem najemu GJI, JKP Žalec izvaja vzdrževanje in vodenje katastra za vodovod in
kanalizacijo, je bilo porabljenih 4.355,40€ oziroma 100% na veljavni proračun.
Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje
Proračunska postavka 06001 Prostorski akti; ta postavka vključuje strošek najema in vzdrževanja
spletne aplikacije iObčina/Vransko (http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=Vransko), ki vključuje
geografski informacijski sistem (GIS), modul NUSZ in modul REN, pri podjetju Kaliopa d.o.o. ter plačilo
projektne dokumentacije za obravnavo dodatnih pobud za spremembe in dopolnitve OPN, izdelavo
sprememb in dopolnitev OPN, 1. faza in priprava sklepov in osnutka ter izdelave strokovnih podlag
urbanistične zasnove naselja Vransko. Skupaj je bilo porabljenega 17.665,60€ oz. 65,1% na veljavni
proračun, nekaj obveznosti se je preneslo v leto 2022.
Podprogram 16039001 Oskrba z vodo
Proračunska postavka 04011 Oskrba z vodo; realizacija v višini 5.132,01€ predstavlja plačilo izdelave
poročevalskih tabel - oskrba s pitno vodo za leti 2020 in 2021, zamenjavo podzemnega z nadzemnim
hidrantom v Prekopi pri gasilnem domu ter montaže odcepa za hidrant.
Proračunska postavka 16032 Primarni vodovod Zaplanina-Ločica-Vransko; Predvidena izgradnja zajetja
in objekta za pripravo vode ter izgradnja cca 6 km primarnega vodovoda, ki bo oskrboval občine
Vransko, Polzela, Braslovče in Prebold se je pričela v letu 2021 in se bo nadaljevala v letu 2022.
Realizacija v višini 27.555,79€ predstavlja plačilo ustanovitve stavbne pravice, odkup dveh zemljišč
(zajetje in objekt za pripravo vode), plačilo davka na promet nepremičnin, izdelavo projektne
dokumentacija in plačilo sestave pogodbe. Preostanek realizacije načrtujemo v naslednjem letu.
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Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Proračunska postavka 04024 Obnova mrliške vežice; realizacija v višini 6.938,85€ oz. 118,4% na veljavni
proračun predstavlja plačilo stroškov odvoza smeti, električne energije in strošek nakupa opreme za
mrliško vežico in popravilo elektro inštalacij, izvedenih v letu 2020.
Proračunska postavka 16031 Zunanja ureditev pokopališča Vransko, II. faza; realizacija v višini 750,97€
oziroma 100% na veljavni proračun predstavlja plačilo nadzora pri dokončanja zunanje ureditve
pokopališča.
Podprogram 16039004 Praznična okrasitev naselij
Proračunska postavka 16031 Praznična okrasitev naselij; realizacija v višini 1.801,28€ oz. 100% na
veljavni proračun prestavlja stroške montaže in demontaže novoletne razsvetljave.
Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti
Temu področju je občina v letu 2021 namenila skupaj 6.118,32€ oziroma 121,8% glede na veljavni
proračun kot sledi:
Proračunska postavka 04010 Druge komunalne dejavnosti realizacija v višini 2.516,73€ zajema
stroške vodarine in komunalnih storitev, plačilo popravila in zamenjave baterij na e motorju, plačilo
vodnega povračila za vodni vir Šmečka, izdelavo arhivskega posnetka in praznjenja greznice pri plezalni
steni, stroške geodetskih storitev, stroškov vpisa v ZK in vzpostavitev etažne lastnine.
Proračunska postavka 04039 Večnamenski objekt Čeplje realizacija v višini 2.386,31€ oziroma 100%
za veljavni proračun predstavlja stroške vodarine in elektrike ter stroške obnove sejne sobe v tem
objektu.
Proračunska postavka 16030 Polnilna postaja realizacija v višini 1.215,28€ oziroma 100% na veljavni
proračun zajema stroške električne energije za uporabe polnilne postaje
Program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Temu področju je občina v letu 2021 namenila skupaj 17.874,44€, kar predstavlja 126% realizacijo
glede na veljavni proračun.
Proračunska postavka 06002 Reševanje stanovanjskih problemov; realizacija v višini 17.874,44€
oziroma 126% na veljavni proračun predstavlja mesečne stroške upravljanja, tekočega vzdrževanja
občinski stanovanj in adaptacij iz rezervnega sklada, po planu vzdrževanja Sipr-a za stanovanja v
občinski lasti. V letu 2021 je bila izvedena obnova stanovanja Vransko 22 in pričetek del za obnovo
fasade na naslovu Vransko 143a.
Program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča
Podprogram 16069002 Nakup zemljišč
Proračunska postavka 06007 Nakup zemljišč
Porabljena sredstva v višini 21.653,03€ oz. 112,9% glede na veljavni proračun, predstavljajo kupnino in
davek za nakup nepremičnine parc. št. 11/7, 11/8,11/9,292/12, 292,15 (JP Trg-Gorica-Briše in
parkirišča) in nakup nepremičnine parc. št. 789/1,. k.o. Prekopa (za JP Čeplje -Vršnik), plačilo stroškov
odvetniških in notarskih storitev ter geodetskih storitev.
Področje proračunske porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
Podprogram 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
Proračunska postavka 17070 Defibrilatorji; Realizacija v višini 95,16€ predstavlja plačilo baterij za
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defibrilatorje.
Program 1707 Drugi programi na področju zdravstva
Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
Proračunska postavka 10001 Zdravstveno varstvo brezposelnih: realizacija v višini 1.671,84€ oz. 100%
na veljavni proračun, predstavlja plačilo prispevkov ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za plačila
prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb za mesec december 2020.
Z dnem 1. 1. 2021 se je začel uporabljati novi Zakon finančni razbremenitvi občin (ZFRO, Uradni list RS,
št. 189/20), na podlagi katerega so se obveznosti plačila prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje za zavarovance iz 21.1 in 242. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ iz občin prenesle na
državo. Za zavarovance iz 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ je z dnem 1. 1. 2021 zavezanec za
prijavo v zavarovanje namesto občin postal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS.
Podprogram 17079002 Mrliško ogledna služba
Proračunska postavka 07001 Mrliško ogledna služba
Realizacija v višini 2.477,14€ predstavlja stroške za plačilo obveznih mrliških ogledov pooblaščenega
zdravnika za vsakega umrlega občana (obveznosti iz preteklega obdobja), ter strošek prevoza ene
umrle osebe na sanitarno obdukcijo za leto 2020.
Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO; Uradni list 189/20), je obveznosti plačila
opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo, prenesena na
Republiko Slovenijo. To pomeni, da izvajalci storitev račune za opravljanja mrliških pregledov, obdukcij
in tehnične pomoči vlagajo direktno na Ministrstvo za zdravje.
Področje proračunske porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Za ta program smo porabili 220.082,03€ sredstev.
Program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina
Proračunska postavka 08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov
Sredstva v višini 12.388,10€ so bila namenjena za sofinanciranje obnove glavnega Marijinega oltarja
na Čreti (9. RS OS, sklep št. 128), sofinanciranje obnove kapelice pri hiši Čreta 4 (sklep OS št. 243 z dne
30.4.2021) in sofinanciranje obnove obzidja pri cerkvi Sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku.
Proračunska postavka 08026 Obnova Schwentnerjeve hiše - Ureditev centra za povezovanje lokalnih
ponudnikov; Realizacija v višini 1.717,27€ oz. 100% na veljavni proračun, predstavlja plačilo
mesečnih stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev ter plačilo elektro inštalacij.
Proračunska postavka 08031 Obnova cerkve sv. Mihaela; Realizacija v višini 18.000€ predstavlja plačilo
za sofinanciranje obnove, skladno s podpisano pogodbo o sofinanciranju za 5 let. V letošnjem letu smo
poravnali tudi zapadlo obveznost iz leta 2020.
Podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina
Proračunska postavka 08033 Gasilski muzej Vransko
V letu 2015 smo gasilsko zbirko iz poslovne stavbe podjetja Inde prestavili v Gasilski dom Prekopa.
Občina Vransko plačuje PGD Prekopa mesečno najemnino za uporabo prostora v višini 420,00€.
Realizacija v višini 6.300€ predstavlja plačilo 15 obrokov (še obroki iz 2020).
Proračunska postavka 08036 Izdaja monografije Vranskega
Realizacija v višini 18,00€ predstavlja plačilo provizije ZKTŠ-ju, ki prodaja knjige Vransko skozi čas.
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Program 1803 Programi v kulturi
S programom v kulturi je občina v letu 2021 porabila skupaj 47.954,72€ finančnih sredstev za
izvedbo naslednji podprogramov in s tem dosegla 101,9% realizacijo na veljavni proračun.
Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Proračunska postavka 08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Realizacija v višini 47.954,72€ oz. 101,9% glede na veljavni proračun, predstavlja stroške po pogodbi o
financiranju knjižnične dejavnosti. Občina zagotavlja sredstva za plače in prispevke zaposlenih ter krije
materialne stroške delovanja Občinske knjižnice Vransko, ki zajemajo tudi nabavo knjižnega gradiva.
Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunska postavka 08028 Ljubiteljska kultura
Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delujejo v javnem interesu na področju
kulture in so razdeljene glede na razpis o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v letu 2021. Iz
tega naslova je občina porabila skupaj 3.364€ ali 48,1% na veljavni proračun, saj so bili obroki za leto
2021 poravnani v letu 2022. Realizacija predstavlja plačilo zadnjega obroka za leto 2020, redne dotacije
na podlagi razpisa za sofinanciranje dejavnosti Kulturnega društva Vransko, Folklornega društva
Vransko, Literarnega društva za leto 2020 ter plačilo sofinanciranja projekta "Glasbena promocija
rojaka, slikarja Antona Perka".
Proračunska postavka 08023 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Žalec
Načrtovana sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanje JSKD OI Žalec v višini 200€ oz.
33,3% na veljavni plan, za leto 2020. Sredstva za delovanje za leto 2021 bodo poravnana v letu 2022,
ker v letu 2021 nismo prejeli zahtevka.
Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Proračunska postavka 08030 Občinski informator
Strošek tiska, oblikovanja in lektoriranja je v letu 2021 znašal 18.304,79€ oz. 109,6% glede na veljavni
proračun.
Proračunska postavka 08034 Informacijska platforma Moja občina; znesek v višini 3.647,80€ oz.
108,3% na veljavni proračun, predstavlja stroške najema in vzdrževanja Informacijske platforme
MojaObčina.si/Vransko, ki služi informiranju občanov in širši javnosti. Preko le-te namreč poteka
zbiranje, urejanje, lektoriranje in oblikovanje vsebin za Občinski informator, zajem vsebin za uradno
občinsko spletno stran www.vransko.si, zajem vsebin za spletno stran Zavoda za kulturo, turizem in
šport Vransko, poleg navedenega pa deluje še samostojen informacijski portal MojaObčina.si/Vransko
o dogajanju v občini Vransko.
Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi
Proračunska postavka 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma Vransko Realizacija v višini
14.975,10€ oz. 99,8% predstavlja plačilo pleskarskih del v KD Vransko in nabavo novih odrskih zaves.
Na osnovi razpisa smo s strani Ministrstva za kulturo prejeli pogodbo o sofinanciranju projekta
vzdrževanja KD Vransko-Zamenjava odrskih zaves v višini 5.255€.
Program 1804 Podpora posebnim skupinam: je bil realiziran v znesku 3.185€ ali 115,8% na veljavni
proračun.
Podprogram 18049001 Programi veteranskih organizacij: je realiziran v višini 500€ ali 100% na
veljavni proračun.
Proračunska postavka 08015 Programi veteranskih organizacij
Finančna sredstva v višini 500€ je občina na osnovi javnega razpisa in sklenjenih pogodb porabila za
sofinanciranje dejavnosti programov veteranskih organizacij (Združenje borcev za vrednote NOB Žalec
KO Vransko in Zveza veteranov vojne za Slovenijo).
Podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin
Proračunska postavka 08024 Programi drugih posebnih skupin
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Poraba finančnih sredstev v višini 2.685€ oz. 119,3% na veljavni plan, predstavlja plačilo 2.obroka za
leto 2020 in dotacije za leto 2021, transferja za dejavnost skupin in društev, ki delujejo na področju
izboljšanja kakovosti življenja posebnih skupin in starejših za leto 2020 in plačilo za leto 2021. (Društvo
upokojencev Vransko in Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko). Sredstva so društva
prejela na osnovi sklenjene pogodbe po izvedenem javnem razpisu.
Program 1805 Šport in prostočasne aktivnostiPodprogram 18045001 Programi športa
Proračunska postavka 08029 Programi športa
Občina je v letu 2021 namenila za izvajanje programov športa in prostočasnih aktivnosti skupaj
50.200,35€ oziroma 100% na veljavni proračun. Z rebalansom smo sredstva na tej postavki povečali,
saj so bili zadnji obroki dotacij za leto 2020 plačani v januarju 2021. Občina na osnovi letnega programa
športa, javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev v višini 38.869,43€ in sklenjenih pogodb s
posameznimi društvi (Košarkarsko društvo Vrani Vransko, Nogometni klub Vransko, Planinsko društvo
Vransko, Športno rekreativno društvo Ločica pri Vranskem, Športno društvo Vransko, Športno društvo
Papagaji, Športno društvo S FIT in Društvo center jamskih doživetij) razdeli sredstva za redno delovanje
omenjenih društev. Izplačila se glede na višino pripadajočih sredstev izvajajo v enkratnem znesku (do
500 €), v dveh obrokih (501-1000 €), v štirih obrokih (1001-3000 €) ali v šestih obrokih (nad 3001 €).
Postavka zajema še stroške prireditve Veter v laseh – s športom proti drogi in za tekoče vzdrževanje
zunanjih športnih površin ter za investicijsko vzdrževanje zunanjih športnih površin.
Proračunska postavka 18050 Energetska prenova razsvetljave v ŠD Vransko;
V okviru investicijskega projekta Energetska prenova razsvetljave v Športni dvorani Vransko smo
zamenjali obstoječo energetsko potratno in za vzdrževanje drago metal halogeno razsvetljavo v Športni
dvorani Vransko z LED razsvetljavo. Vrednost izvedenih del je znašal 38.301,90€ ter stroški nadzora v
višini 1.525€.
Projekt je poleg investicijskega dela vključeval tudi programski del, v okviru katerega želimo
promovirati ukvarjanje s športom in zdrav življenjski slog med tistimi skupinami prebivalstva, ki so se
do sedaj izkazale za slabše vključene in za katere lahko šport predstavlja način socialne aktivacije
(invalidi, starejši brezposelni…) ali pomoč pri premagovanju vse bolj prisotnih tegob sodobnega časa
kot je npr. izgorevanje na delovnem mestu (zaposleni…). Partnerji pri projektu so ZKTŠ Vransko, Zveza
za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite in Gomark d.o.o. iz Čepelj. Proramski del
projekta smo izvedli konec leta.
S projektom smo kandidirali na 2. javnem pozivu za izbor CLLD operacij financiranih iz sredstev EKSRP
na območju LAS Spodnje Savinjske doline s katerim bomo pridobili 28.252,80€ nepovratnih sredstev
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, preostanek vrednosti operacije pa predstavljajo
lastna sredstva Občine Vransko in partnerjev pri projektu.
Proračunska postavka 18051 Fitnes na prostem;
Občina Vransko je nameravala v letu 2021 postaviti naprave za fitnes in street workout v športnem
parku pri Športni dvorani Vransko. Za sofinanciranje investicije smo vložili vlogo na Javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021,
2022 in 2023. Meseca junija smo prejeli zavrnilno odločbo, na katero pa smo podali ugovor in sedaj
čakamo na končno odločitev. Ocenjena vrednost celotne investicije v skladu s pridobljeno informativno
ponudbo znaša 28.788,34 € (z DDV). Skladno s pogoji javnega razpisa načrtujemo sofinanciranje
investicije v višini 14.394,17 € s strani Fundacije za šport, preostanek v višini 14.394 € pa predstavljajo
lastna sredstva Občine Vransko.
Področje proračunske porabe 19 IZOBRAŽEVANJE
Področju izobraževanja je občina v letu 2021 namenila skupaj 627.289,92€ finančnih sredstev za
delovanje JZ OŠ Vransko-Tabor v okviru katerega deluje tudi OE Vrtec Vransko, za regresiranje prevozov
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v šolo in za sofinanciranje izobraževalnih institucij izven občine Vransko ter za vzdrževanje
večnamenske športne dvorane Vransko. Realizacija je 96,2% glede na veljavni proračun.
Program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok: poraba sredstev znaša 428.343,78€.
Podprogram 19029001 Vrtci
Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko – Vrtec Vransko; sredstva so bila porabljena v višini
391.687,16€ oz. 96,2% na veljavni proračun.
Občina skladno z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom ter po predhodni potrditvi cene programov
predšolske vzgoje, sofinancira razliko v ceni programa med ekonomsko ceno in prispevki staršev. V ta
namen smo ustvarili 382.645,05€ odhodkov. Iz naslova investicijskega odhodka smo poravnali
zahtevke v skupni višini 5.000€ za leto 2021. Plačilo mesečnih zahtevkov za spremljevalca gibalno
oviranih otrok je znašalo 4.042,11€.
Proračunska postavka 09002 Vrtci izven občine Vransko
Sredstva v višini 36.656,62€ oz. 91,6%, na veljavni proračun, so bila porabljena za sofinanciranje razlike
v ceni programa za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Vransko, občina pa jim je skladno z zakonom
in glede na stalno prebivališče v občini dolžna sofinancirati razliko, v kolikor starši podajo vlogo za
znižano plačilo vrtca. Po stanju 31.12.2021 je v letu 2021 obiskovalo 11 otrok naslednje vrtce: (Žalec-2
otroka, Braslovče-1 otrok, Prebold-1 otrok, Tabor-4 otroci, OŠ Janka Modra-2 otroka, Vrtec Anice
Černejeve- sofinanciranje bolnišničnega oddelka).
Program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo
Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko
Občina je v letu 2021 za delovanje javnega zavoda OŠ Vransko – Tabor za izvedbo programa po letnem
delovnem načrtu namenila skupaj 87.931,45€ oz. 105,4% na veljavni proračun. Sredstva vključujejo
materialne stroške zavoda, izvedbo osnovnega programa izobraževanja in dogovorjenega programa
(šolski projekti, stroški tekmovanj, program kulture) in investicijski transfer za 2020 in delno za 2021
(nabava opreme po predloženem planu).
Proračunska postavka 09006 Večnamenska športna dvorana Vransko
Porabljena sredstva v višini 8.614,17€ oz. 100,4% glede na veljavni proračun, zajemajo stroške
tekočega vzdrževanja in varovanja objekta, ter investicijskega transfera Zavodu za kulturo, po pogodbi.
Proračunska postavka 09007 Stroški financiranja logopeda
Realizacija v višini 436,80€ predstavlja plačilo za logopedsko pomoč otrokom.
Proračunska postavka 09015 Waldorfska šola; realizacija v višini 1.088,60€ oz. 100% na veljavni
proračun, predstavlja plačilo materialnih stroškov. OE Waldorfska šola Savinja Žalec je bila
ustanovljena leta 2013. Izvaja program zasebne Waldorfske devetletne osnovne šole. V šolskem letu
2020/2021 je navedeno šolo obiskovalo pet učencev, ki imajo prebivališče v naši občini, zato je Občina
Vransko dolžna sofinancirati izvajanje programa Waldorfske šole. V pogodbenem znesku je zajetih 85%
materialnih stroškov in dodatnega programa osnovne šole za šolsko leto 2020/2021.
19039002 Glasbeno šolstvo
Proračunska postavka 09008 Glasbena šola Risto Savin Žalec
Sredstva v višini 6.090,50€ oziroma 100,3% na veljavni proračun, predstavljajo plačilo zahtevkov za
sofinanciranje redne dejavnosti na podlagi predloženega programa dela za leto 2021 in za investicijsko
vzdrževanje v skladu z deležem Občine Vransko po odloku, na podlagi mesečnih zahtevkov.
Program 1905 Drugi izobraževalni programi Podprogram19059001 Izobraževanje odraslih
Proračunska postavka 09014 UPI Žalec
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Realizacija v višini 2.268€ oz.150% na veljavni proračun, predstavlja financiranje programa UPI
Žalec, na podlagi pogodbe (drugi obrok za leto 2020 in dotacija za leto 2021).
Program 1906 Pomoči šolajočim
Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Proračunska postavka 09003 Šolski prevozi
Sredstva višini 85.966,22€ oz. 96,6%, glede na veljavni proračun, so bila namenjena za kritje stroškov
prevoza šolskih otrok po zakonu in sklenjenih pogodbah na podlagi javnega razpisa za izvajanje šolskih
prevozov v Občini Vransko.
Proračunska postavka 09010 OŠ Glazija
Občina sofinancira delovanje OŠ Glazija, na osnovi letne pogodbe za vključene otroke v program
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. V letu 2021 sta bila iz občine Vransko vključena 2 učenca.
Občina je v letu 2021 zagotovila finančna sredstva v višini 6.418€, kot tekoči transfer za redno
dejavnost in materialne stroške.
Proračunska postavka 09011 II. OŠ Žalec
Občina sofinancira delovanje II. OŠ, na osnovi letne pogodbe za vključene otroke v program
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. V letu 2021 (od septembra 2021 dalje) je bil iz občine
Vransko vključen 1 učenec. Občina je v letu 2021 zagotovila finančna sredstva v višini 132,40€, kot
tekoči transfer za materialne stroške. Realizacija je 100% glede na veljavni proračun.
Področje proračuske porabe 20 SOCIALNO VARSTVO
Na obravnavanem področju občina sofinancira programe in storitve socialnega varstva družine, otrok
in starostnikov ter drugih ranljivih skupin prebivalstva.
Na tem področju je občina v letu 2021 porabila skupaj 172.757€ kar predstavlja 110,1% realizacijo,
glede na veljavni proračun kot sledi:
Program 2002 Varstvo otrok in družine; program vključuje sredstva za programe pomoči družini na
lokalnem nivoju. Za ta namen imamo, za enkrat, odprti dve proračunski postavki in sicer enkratne
pomoči ob rojstvu otrok in novoletna obdaritev otrok. Občina je v letu 2021 iz tega naslova namenila
8.596,20€ ali 107,5% glede na veljavni proračun.
Podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini
Proračunska postavka 10009 Enkratne pomoči ob rojstvu otrok
Sredstva so namenjena kot transfer vsakemu novorojenčku v Občini Vransko. Višino sredstev s sklepom
določi občinski svet za vsako tekoče proračunsko leto posebej in se objavi v Uradnih objavah Občine
Vransko. V letu 2021 je občinski svet določil naslednjo višino:
 150,00 EUR neto - 1. Novorojencu v družini,
 250,00 EUR neto - 2. Novorojencu v družini
 350,00 EUR neto - 3. Novorojencu v družini in
 400,00 EUR neto - vsakemu naslednjemu novorojencu v družini.
Sredstva se odobrijo na osnovi sprejetega proračuna in Pravilnika o enkratni pomoči novorojencem ter
na podlagi vloge staršev. V letu 2021 je pravico uveljavilo 26 staršev za 26 otrok. Občina je za pomoč
ob rojstvu
otroka porabila 6.600€ kar predstavlja 110% realizacijo glede na veljavni proračun.
Proračunska postavka 20021 Novoletna obdaritev otrok; realizacija v višini 1.996,20€ oz. 100% na
veljavni proračun, predstavlja plačilo obveznosti iz naslova novoletne obdaritve otrok iz decembra
2020 in sicer za nakup daril.
Program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva; realiziranih je bilo za 164.160,80€
odhodkov ali 110,2% glede na veljavni proračun.
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Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov: realizacija znaša 21.799,65€ ali 103,9% na veljavni
proračun, od tega:
Proračunska postavka 10003 Družinski pomočnik
Sredstva so porabljena za plačilo stroškov za delno izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku,
skladno z Zakonom o socialnem varstvu. V letu 2021 je občina izplačevala nadomestilo enemu
upravičencu oz. izvajalki storitev. Znesek realizacije v višini 10.619,52€ je v skladu z veljavnim
proračunom.
Proračunska postavka 10005 Varstveno delovni centri
Postavka je bila realizirana 107,9% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena v višini
11.180,13€ za plačilo institucionalnega varstva za eno osebo iz občine Vransko (CUDV Črna na
Koroškem).
Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih: postavka je realizirana v znesku 124.127,09€ oz.
117,7% glede na veljavni proračun.
Proračunska postavka 10002 Domovi za starejše
Realiziranih je bilo 72.188,17€ oziroma 117,3% planiranih odhodkov, za regresiranje domske oskrbe.
Lokalna skupnost mora finančna sredstva zagotoviti na osnovi Zakona o socialnem varstvu kot
doplačilo (regresiranje) domske oskrbe osebam s stalnim prebivališčem v Občini Vransko, ki zaradi
bolezni ali starosti potrebujejo celodnevno nadzorovano nego in oskrbo (institucionalno varstvo), ki
nimajo dovolj lastnih sredstev, oziroma ne obstajajo drugi zavezanci, ki bi po Zakonu bili dolžni
prispevati določen delež. Višino doplačila za posameznega upravičenca določi v upravnem postopku z
odločbo pristojni Center za socialno delo Žalec. V kolikor ima upravičenec premoženje, občina svoje
terjatve iz naslova doplačila zavaruje z vknjižbo na premoženje.
Za večino upravičencev občina tako doplačuje oskrbnino koncesionarju Zavodu sv. Rafaela Vransko. V
letu 2021 smo imeli uporabnike še v Domu Lukavci, Contraco d.o.o., Deos d.d. PE Gornji grad in v Domu
Taber.
Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu je realizirana v višini 51.938,92€ oz. 118,3% na
veljavni proračun.
Osebam, katerim se z izvajanjem pomoči storitev pomoč družini na domu lahko nadomesti
institucionalno varstvo, občina zagotavlja le-te storitve. Ponovno je v letu 2018 koncesijo za obdobje
10 let pridobil Zavod Sv. Rafaela Vransko. Občina Vransko je v letu 2021 doplačevala storitev za v
povprečju med 25-27 uporabnikom.
Vsakemu upravičencu je občina dolžna (Zakon o socialnem varstvu) sofinancirati vsaj 50 % cene
neposredne oskrbe in stroške vodenja, razliko do polne ekonomske cene pa prestavlja prispevek
upravičenca, ki pa glede na socialno stanje lahko zaprosi še za dodatno znižanje. Postopek vodi CSD
Žalec, ki o vlogi odloči z odločbo. O ceni storitve odloča občinski svet 1 x letno na predlog koncesionarja.
V letu 2021 je bila subvencija iz proračuna Občine Vransko k ceni storitve 14,29€/h od polne cene
19,64€/h storitve, od katere plača uporabnik sam 5,35€/h.
Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Proračunska postavka 07007 Zavod Sv. Rafaela Vransko; prestavlja stroške za plačilo toplega
obroka (6 osebam) v višini 6.397,69€ oz. 80% glede na veljavni proračun.
Proračunska postavka 10007 Subvencioniranje stanarin Planirana sredstva so bila namenjena za
subvencije prosilcem, ki živijo v neprofitnih stanovanjih in jim je občina na osnovi Stanovanjskega
zakona dolžna subvencionirati stroške najemnine, v kolikor se v postopku, ki ga vodi CSD ugotovi, da
družina ne dosega dohodkov, ki zagotavljajo minimalno socialno varnost. Občina Vransko je
subvencionirala stanarino 3 upravičencem. Realizacija je v višini 1.465,20€ oz. 32,6% glede na veljavni
proračun.
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Občine so upravičene do refundacije polovice, oziroma po novem, do celotnega zneska
subvencioniranih tržnih najemnin s strani države enkrat letno na podlagi podanega zahtevka na
Ministrstvo za okolje in prostor.
Proračunska postavka 20041 Plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez premoženja; Realizacija v višini
3.976,95€ predstavlja plačilo pogrebnih stroškov za osebe brez premoženja za katere je dolžna
poskrbeti občina. Občina se potem priglasi na zapuščinsko razpravo in v kolikor je umrli zapustil
premoženje, dobi to povrnjeno, v nasprotnem primeru je to strošek občine. ( Poznič Berglez Frančiška,
Arh Mirko, Gorišek Franc).
Podprogram 20049005 Socialno varstvo zasvojenih
Proračunska postavka 20040 Dnevni center Želva; Realizacija v višini 329,72€ je bila namenjena za
plačilo prispevka za enega občana občine Vransko v dnevnem centru Želva (do vključno februarja
2021). Mesečni prispevek občine je znašal 82,43€.
Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: realizacija je v višini 6.064,50€ oz.
106,4% na veljavni proračun.
Proračunska postavka 07004 Dotacije društvom s področja socialnega varstva
Sredstva v skupni višini 2.628€ oz. 100% glede na veljavni poračun, so bila porabljena na osnovi javnega
razpisa in sklenjenih pogodbah z društvi, neprofitnimi organizacijami, humanitarnimi ustanovami ter
drugimi izvajalci programov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti. Župnijski urad Griže vsako
leto, s pomočjo občine, na letovanje popelje socialno in zdravstveno ogrožene otroke. In sicer za
naslednja društva: Združenju multiple skleroze, Sožitje, Društvo gluhih in naglušnih, Društvo
psoriatikov, Slovensko društvo Hospic, Društvu dializnih in ledvičnih bolnikov in Župnijskemu uradu
Griže.
Proračunska postavka 07005 Medobčinska zveza Rdeči križ Žalec; realizacija je 125% glede na veljavni
proračun, ker je bil zadnji obrok plačan v letu 2021. Sredstva v višini 1.825,50€ so bila porabljena za
delovanje humanitarne organizacije na osnovi sklenjene letne pogodbe po Zakonu o rdečem križu ter
skladno s predloženim planom in programom za leto 2021. Plačan je bil zadnji obrok iz leta 2021, in
celotni za leto 2021. Naloge je izvajal občinski odbor v sodelovanju z OZ RK Žalec (krvodajalske akcije
in razdeljevanje pomoči).
Proračunska postavka 07006 Karitas Vransko; postavka je bila realizirana v višini 1.611€ oz.100% n a
veljavni proračun in predstavlja plačilo obveznosti za leto 2021.
Obe organizaciji sta pomoč nudili v obliki hrane, ostalih nujnih življenjskih potrebščin ter predvsem
Karitas tudi poplačilo položnic za električno energijo.
Področje proračuske postavke 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Program 2201 Servisiranje javnega dolga
Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače
zadolževanje
Proračunska postavka 01016 Obresti za kredite
V letu 2021 smo za odplačilo obresti od kratkoročnih likvidnostnih kreditov porabili 1.810,67€ ter za
odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov 6.303,32€.
Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Proračunska postavka 01015 Obravnavanje kreditov
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V letu 2021 smo za odobritev kratkoročnega kredita porabili 219€, mesečno pa smo plačevali 16,50€
stroškov vodenja kredita, skupaj to znaša 400,50€.
Področje proračunske porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Za intervencijske programe je občina v letu 2021 porabila 148.406,07€.
Program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč
Podprogram 23029001 Rezerva občine
Proračunska postavka 08007 Proračunska rezerva
Sredstva proračunske rezerve občina nameni za nenačrtovane odhodke v primeru naravnih in drugih
nesreč. V letu 2021 smo sredstva porabili v višini 31.109,76€ za namene in poplačilo iz tega naslova
(Opis porabe pri porabi proračunske rezerve 2.1.5.).
Proračunska postavka 08037 SARS-CoV-2 (COVID 19); Realizacija v višini 18.515,44€ oziroma 61,1% na
veljavni proračun predstavlja plačila iz naslova stroškov, ki so nastali v času epidemije in sicer za nakup
zaščitnih respiratornih mask FFP2 IN FFP3, medicinskih mask za obraz, nakup generatorja ozona
(ozonator) razkužila, uporabe dvorane v kulturnem domu za testiranje s HAT testi in izplačilo dodatka
na podlagi 123. člena ZIUOPDVE za neposredne uporabnike proračuna (povračilo s strani Ministrstva za
finance), dodatek po 42.členu ZNUPZ, 66.členu ZIUVOOPE in 115. členu ZIUOPDVE (gasilci).
Za posredne proračunske uporabnike je za financiranje dodatka na podlagi 123.člena ZIUOPDVE, občina
bila samo agent, tako da so na občino posredovali zahtevek, občina pa je ga oddala na Ministrstvo za
finance, po prejemu sredstev le te smo nakazali proračunskim uporabnikom. Zato, se na podlagi navodil
Ministrstva za finance, to pri občini ne knjiži kot odhodek oziroma prihodek. Iz tega naslova je bilo od
marca 2020 do maja 2021 odobrenih in nakazanih 429.795,20€ sredstev.
Podprogram 23029002 Posebni programi v primeru nesreč
Proračunska postavka 08022 Posebni programi v primeru nesreč
Poraba sredstev na tem kontu predstavlja porabo namenskih sredstev za sanacijo posledic neurja in
poplav. Na tej postavki so bila načrtovana sredstva v višini 53.512,78€, porabljena pa v višini 98.560,87€
oziroma 184,2% na veljavni proračun, saj izvedba in plačilo za sanacijo plazu na LC 490211 ni bilo
planirano v letu 2021. (Opis porabe pri porabi proračunske rezerve 2.1.5.).
Program 2303 Splošna proračunska rezervacija
Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija
Proračunska postavka 01042; Ta sredstva se skladno z zakonom in odlokom lahko porabijo na
nepredvidene odhodke in izdatke, ki jih v času sprejema proračuna ni bilo možno načrtovati, ali za
medletno prerazporeditev na programe, na katerih sredstva niso bila planirana v zadostni višini. Iz tega
naslova smo ustvarili 220€ oziroma 4% odhodkov na veljavi proračun (Opis porabe pri porabi
proračunske rezerve 2.1.5.).
2.2.2 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in 2.2.3
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika
1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Letni cilji občine so bili opredeljeni v samem sprejetem proračunu občine za leto 2021, to je aktu, s
katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za prihodnje
proračunsko leto. Sprejeti cilji so bili med letom tudi spremenjeni in dopolnjeni z rebalansom
proračuna.
Dolgoročni cilji so opredeljeni v sprejetem načrtu razvojnih programov za prihodnja štiri leta po
posameznih področjih proračunske porabe; Lokalna samouprava, Obramba in ukrepi ob izrednih
dogodkih, Promet, Prometna infrastruktura in komunikacije, Varovanje okolja in naravne dediščine,
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Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, Intervencijski programi in obveznosti.
V letu 2021 smo dogradili pločnik za pešce ob R2-447 v Prekopi, obnovili JP 992631 Cerkev-BlokiVidem. Na področju kulture, športa in nevladnih organizacij smo nabavili nove zavese v Kulturnem
domu, v Športni dvorani Vransko zamenjali obstoječo razsvetljavo z LED razsvetljavo. Na področju
intervencijskih programov je bila izvedena in plačana sanacija plazu na LC 490211. Poplačali smo
tudi zapadle prenesene obveznosti iz preteklega leta in leto končali z 199.411,37€ manj odprtih
obveznosti.
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.
Proračunsko leto 2021 je bilo zelo racionalno, varčno in smotrno naravnano. Na vseh ravneh in pri
vseh uporabnikih proračunskih sredstev je bilo prisotno varčevanje in iskanje notranjih rezerv.
Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
V letu 2021 je nadzorni odbor občine Vransko opravil nadzor zaključnega računa proračuna
Občine Vransko za leto 2020 in nadzor OŠ Vransko-Tabor za leto 2020. V letu 2021 smo naročili tudi
notranjo revizijo poslovanja občine za leto 2020, vendar revizija še ni zaključena oziroma še nismo
prejeli osnutka poročila.
2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA
Izkazujejo finančne načrte neposrednih uporabnikov, ki so posebej obrazloženi.
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine
Proračunski uporabnik 1000 ŽUPAN
Realizacija finančnega načrta župana je po ekonomskem namenu razvidna iz naslednje
preglednice
Veljavni
Realizacija
Indeks
31.12.2021
plan 2021
400-Plače in drugi izdatki zaposlenim
42.206,40€
41.844,84€
99,15%
401-Prispevki delodajalcev za socialno varnost
5.975,00€
5.923,34€
99,14%
402-Izdatki za blago in storitve
601,00€
600,51€
99,92%
SKUPAJ
48.782,40€
48.368,69
99,15%
400- Plače in drugi izdatki zaposlenim
V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za izplačilo plač, dodatka za delovno dobo, povračilo
stroškov prehrane, prevoza, sredstev za delovno uspešnost, izplačilo jubilejne nagrade in izplačilo
regresa ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost
V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva plačilo prispevkov za pokojninsko, obvezno
zdravstveno zavarovanje, prispevkov za starševsko varstvo, prispevkov za poškodbe pri delu in
zaposlovanje.
402- Izdatki za blago in storitve
V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za storitve, izdatki za reprezentanco, protokolarna
darila, organizacije proslav, stroški prevoza v državi, stroški vzdrževanja komunikacijske opreme, stroški
seminarjev.
kto

Proračunski uporabnik 2000 OBČINSKI SVET
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Finančni načrt Občinskega sveta se je v letu 2021 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični
sistem. Področje je bilo realizirano v višini 15.574,72€ oz. 124,7% na veljavni proračun, pravice
porabe so bile izkoriščene nad okvirjem načrtovanih sredstev z a r a d i , poravnave zahtevkov za
financiranje političnih strank za leti 2020 in 2021.
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine
Realizacija finančnega načrta občinskega sveta je po ekonomskem namenu razvidna iz naslednje
preglednice

Veljavni plan Realizacija
2021
31.12.2021

kto
402-Izdatki za blago in storitve
412-Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
SKUPAJ

Indeks

9,666,00€

9.925,72€

102,7%

2.826,00€
12.489,00€

5.649,00€
15.574,72€

200,1%
124,7%

402-Izdatki za blago in storitve
V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za izplačilo sejnin članom občinskega
sveta.
412-Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za financiranje političnih strank.
Delovno področje:
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Njegove
naloge so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Vransko.
Občinski svet Občine Vransko šteje 11 članov in ima 5 stalnih delovnih teles – odborov in komisij, ki
v okviru svojega delovnega področja v skladu s Statutom in Poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je edina komisija, ki jo opredeljuje že Zakon
o lokalni samoupravi.
Zakonodaja:
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o političnih strankah,
- Zakon o volilni kampanji,
- Statut občine Vransko,
- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Vransko,
- Občinski odloki in pravilniki.
Cilji delovanja:
- obravnava in sprejem Statuta in poslovnika,
- obravnava in sprejem drugih splošnih aktov občine (odloki, pravilniki itd.),
- obravnava in sprejem prostorskih aktov,
- razvojnih planov in drugih strateških dokumentov,
- proračuna in zaključnega računa občine,
- odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
- usmerjanje delovanja javnih zavodov in javnih podjetij, katerih so/ustanoviteljica je občina,
- sodelovanje z županom in občinsko upravo.
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Proračunski uporabnik 3000 NADZORNI ODBOR
Finančni načrt Nadzornega odbora se je v letu 2021 izvrševal na naslednjih področjih: 02 Ekonomska
in fiskalna administracija; Področje je bilo realizirano 73%, kar kaže na to, da pravice porabe niso
bile izkoriščene znotraj pričakovanih ciljev. Saj je bilo plačilo sej v decembru izvedenih v januarju
2022. Sredstva planirana na postavki materialni stroški, niso bila porabljena.
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine
Realizacija finančnega načrta občinskega sveta je po ekonomskem namenu razvidna iz naslednje
preglednice

Veljavni plan Realizacija
2021
31.12.2021

kto
402-Izdatki za blago in storitve
SKUPAJ

7.812,57€
8.962,57€

6.544,38€
6.544,38€

Indeks
83,8%
73%

402-Izdatki za blago in storitve
V tej podskupini se načrtujejo in realizirajo sredstva za izplačilo sejnin, stroškov seminarjev in potnih
stroškov.
Delovno področje:
Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojni finančni načrt. Je najvišji organ nadzora
porabe proračunskih sredstev. NO deluje na osnovi Poslovnika in skladno z letnim programom dela,
ki ga je dolžan predložiti občinski upravi in županu. Župan je dolžan zagotoviti nadzornemu odboru
sredstva za delovanje. Nadzorni svet občine Vransko sestavljajo predsednik in dva člana.
Zakonodaja:
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o financiranju občin
- Poslovnik o delovanju Nadzornega odbora.
Globalni cilji:
- z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstviLetni cilji in planirani rezultati:
- nadzorovanje porabe proračunskih sredstev
- opraviti 2-3 nadzore zakonitosti poslovanja proračunskih porabnikov
- s konkretnimi predlogi usmerjati proračunske uporabnike tako, da se dosežejo zastavljeni globalni
cilji

Proračunski uporabnik 4000 OBČINSKA UPRAVA

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2021 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični
sistem; 02 Ekonomska in fiskalna administracija; 04 Skupne administrativne službe; 06 Lokalna
samouprava; 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih; 10 Trg dela in delovni pogoji; 11
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije; 14
Gospodarstvo; 15 Varovanje okolja in naravne dediščine; 16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost; 17 Zdravstveno varstvo; 18 Kultura, šport in nevladne organizacije; 19
Izobraževanje; 20 Socialno varstvo; 22 Servisiranje javnega dolga; 23 Intervencijski programi in
obveznosti;
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Veljavni
proračun 2021
02-EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA
04-SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
06-LOKALNA SAMOUPRAVA
07-OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH
10-TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
11-KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
13-PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE
14-GOSPODARSTVO
15-VAROVANJE OKOLJA
16-PROSTORSKO PLANIRANJE
17-ZDRAVSTVENO VARSTVO
18-KULTURA, ŠPORT
19-IZOBRAŽEVANJE

Realizacija
31.12.2021 Indeks

707,00€

686,96€

74,78%

26.686,91€
366.868,82€
63.194,13€

24.160,44€
355.736,96€
69.128,24€

90,5%
97%
109,4%

24.400,00€
42.890,80€
580.643,44€

19.993,42€
51.837,53€
556.562,07€

81,9%
120,9%
95,9%

137.802,55€
288.329,36€
152.932,19€
6.948,98€
235.276,26€
644.053,79€

142.863,18€
227.099,30€
109.845,69€
4.244,14€
220.082,03€
627.289,92€

103,7%
78,8%
71,8%
61,1%
93,5%
97,4%

20-SOCIALNO VARSTVO
22-SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

156.935,76€
9.512,50€

172.757,00€
8.514,49€

110,1%
89,5%

23-INTERVENCIJSKI PROGRAMI

119.952,73€

148.406,07€

123,7%

2.857.135,22€

2.739.207,44€

95,9%

SKUPAJ
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Delovno področje:
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene
naloge in notranjo organizacijo. Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in nalog, ki so občinam
dodeljene v še najmanj 80 področnih zakonih, izvaja občinska uprava naslednje najpomembnejše
naloge: upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb
iz občinske pristojnosti, organizacijske in tehnične naloge za župana, občinski svet in delovna telesa
občinskega sveta, vaške skupnosti, volilno komisijo in ostale naloge vezane za področje delovanja
občine uprave (kadrovske zadeve, premoženjskopravne zadeve, civilna zaščita itd). Občinska uprava
Občine Vransko je enovit organ, ki ima na dan 31.12.2021 5,5 zaposlenih, od tega je ena delavka na
porodniškem dopustu, ena za določen čas-nadomeščanje, s polovičnim delovnim časom delo
opravlja višja svetovalka za družbene dejavnosti. Župan opravlja funkcijo profesionalno. Župan je
imenoval dva podžupana z dne 1.4.2019.
Strokovne naloge družbenih dejavnosti se izvajajo na dislocirani enoti Vransko 23 (športna dvorana).
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Organ
skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave
ustanovijo občinski sveti. Občina Vransko in Občina Tabor sta v letu 2003 z odlokom ustanovili organ
Skupne občinske uprave za izvajanje proračunskega računovodstva, v katerem delo opravljajo 3
uslužbenke s sedežem v občini Tabor, tako da na občino Vransko, v skladu z medsebojno pogodbo,
odpade 1,65 zaposlene v SOU.
Na področju medobčinskega inšpektorata in redarstva je bila občina Vransko v letu 2021 vključena
v skupno občinsko upravo Mestne občine Celje, občin Braslovče, Laško, Polzela, Štore, Tabor,
Vransko in Žalec. Sedežna občina je mestna občina Celje, ki nam izdaja mesečne zahtevke, na
podlagi Dogovora o medsebojnih razmerjih sklenjenih z občinami vključenimi v omenjeno SOU.
Zakonodaja (najpomembnejša):
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon političnih strankah
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o javnih financah
- Zakon o izvrševanju proračuna RS
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Zakonu o socialnem varstvu
- Stanovanjski zakon
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Zakon o Rdečem križu Slovenje
- Zakon o humanitarnih organizacijah
- Zakon o zavodih
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-

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lasti

-

Zakon o knjižničarstvu
Zakon o skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Zakon o športu
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Zakon o društvih
Zakon o ustanovah
Zakon o medijih;
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o vodah;
Zakon o javnih cestah,
Zakon o gostinstvu,
Zakon o razvoju malega gospodarstva,
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o trgovini,
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakon o zdravstveni dejavnosti,
Zakon o plačilnem prometu,
Zakon o davku na dodano vrednost,
Zakon o računovodstvu,
Navodilo o pripravi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov,
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnegaprava,
Uredbe in pravilniki Vlade RS in ministrstev,
Statut občine,
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vransko,
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vransko,
drugi splošni akti občine.

-

Globalni cilji:
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih
udeležencev v postopku,
- racionalna in učinkovita razporeditev del med uslužbenci občinske uprave ter zagotavljanje
ustreznih pogojev dela in opremljenosti organa,
- cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter delovanja sistema zaščite in reševanja
pa je zmanjšanje števila nesreč, ki jih je možno obvladovati in učinkovito posredovanje ob
nesrečah za zaščito ljudi in premoženja ter pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč,
- zakonita in upravičena poraba javnih sredstev,
- gospodarno in pregledno ravnanje z javnimi sredstvi,
- z usmerjanjem notranje revizije (zunanji izvajalci, svetovalci) zagotoviti izboljšanje
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-

-

poslovanja,
zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna,
kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih
informacij,
kvalitetno, strokovno in smotrno delo na področju okolja in varovanju prostora, varovanju
kulturne in naravne dediščine, s ciljem uravnoteženega razvoja občine in obenem
zagotavljanju kvalitetnegaživljenja občanov,
izvajanje naložb v javno infrastrukturo,
izvajanje gospodarskih javnih služb,
skrb za zagotavljanje kvalitetnih storitev na področju osnovnega zdravstvenega varstva
inlekarništva,
skrb za kvalitetno izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje in
potrebnoinfrastrukturo,
skrb za zagotavljanje kvalitetnih in dostopnih javnih storitev s področja socialnega varstva,
spodbujanje športne, kulturne in ostale društvene dejavnosti ter zagotavljanje pogojev za
njihovodelovanje,
razvoj novih gospodarskih dejavnosti,
ohranjanje poseljenosti in urejenosti kulturne krajine,
ohranjanje določenih kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja,
razvoj turizma in promocija občine,
regionalni razvoj.

Letni planirani cilji in planirani rezultati:
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
- izvajanje sklenjenih pogodb,
- izpolnitev kadrovskega načrta,
- izboljšanje kataloga informacij javnega značaja in zagotavljanje ažurnosti informacij na
uradnispletni strani občine,
- izboljšati tehnologijo obdelave podatkov s posodobitvijo strojne in programske opreme,
- izdelava zaključnega računa v zakonskih rokih,
- priprava poročila o izvrševanju proračuna,
- redno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolžitev,
- poravnava obveznosti v zakonskih rokih,
- redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje županu in uradnikom,
skrbnikomproračunske porabe,
- v primeru ugotovljenih bistvenih odstopanj na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna
pripravain sprejem rebalansa
- sprejem potrebnih ukrepov v primeru zaostritve oz. poglabljanja krize
- priprava navodil proračunskim uporabnikom v zvezi s pripravo proračuna
- priprava proračuna v sodelovanju z občinsko upravo
- sprejem in uveljavitev prostorskih aktov občine;
- vzdrževanje in izgradnja lokalnih cest in javnih poti (tekoče vzdrževanje, inv. vzdrževanje in
investicije po predloženih postavkah)
- zagotavljanje pogojev za izvajanje storitev obveznih in neobveznih gospodarskih javnih
služb: odvoz, sortiranje in odlaganje odpadkov, pokopališka in pogrebna dejavnost,
zagotavljanje kvalitetne pitne vode vsem občanom - inv. vzdrževanje in izboljšave vodo
oskrbe po planu JKP, kanalizacijsko omrežje, nadgradnja ČN Kasaze in izgradnja malih ČN in
hišnih črpališč,
- varovanje, čiščenje in urejanje okolja,
- ureditve, zasaditve in vzdrževanje cvetočih in ostalih javnih površin,
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč,
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obnova mrliške vežice in ureditev parkirišča,
redno letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti,
upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda občine in subvencioniranje
neprofitnihnajemnim socialno najbolj šibkim občanom,
realizacija programa upravljanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine,
realizacija programa nabav in gradenj,
skrb za učinkovito upravljanje večnamenske športne dvorane Vransko
zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je občina Vransko,
aktivno sodelovanje z društvi, zvezami, organizacijami in humanitarnimi organizacijami,
izvajanje planiranih programov športa, rekreacije in prostočasnih aktivnosti,
izvajanje planiranega letnega programa kulture,
izvedba planiranih prireditev ob državnih praznikih in ostalih javnih ali tradicionalnih
prireditev vobčini,
sanacija posledic naravnih nesreč,
kandidiranje oz. uspešno pridobivanje finančnih sredstev na javnih razpisih,
projektno delo oz. sodelovanje in partnerstva,
poprava ugotovljenih nepravilnosti po inšpekcijskih pregledih

2. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA (Priloga posebej)
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena na koncu pod tabelarnimi prilogami

2.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021-2024
GP/Projekt
04
OB189-21-0003
06
OB189-10-0002

OB189-19-0014
07
OB189-10-0003
OB189-15-0001
OB189-13-0003
OB189-20-0008
11

NAZIV GP / NAZIV PROJEKT
OBRAZLOŽITEV
(vrednost projekta planirana, realizirana)
SKUPNE ADM.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
Pametni koridorij medregijsko povezanih plačilo stroškov enkratne priprave 8 slojev za
občin
objavo na OPSI portalu, ter pripadajoči del
(planirano 1.449,15€, realizirano 926,35€) stroškov priprave vloge zunanjemu izvajalcu
LOKALNA SAMOUPRAVA
Nakup UPS-a in akumulatorja, opreme za
Nakup opreme
(planirano 5.000€, realizirano 3.767,31€) potrebe kuhinje, HDD, tipkovnica z miško in
antivirusne zaščite.
Uredite poslovnih prostorov
(planirano 6.000€, realizirano 5.858,42€)
OBRAMBA IN UKREPI OB
IZREDNIH DOGODKIH
Opremljanje štabov in enot
(planirano 1.900€, realizirano 1.203,67€)
PGD Vransko (planirano 33.297,09€,
realizirano 33.997,08€)
PGD Ločica pri Vranskem (planirano
10.612,77€, realizirano 12.894,17€)
PGD Prekopa (planirano 10.612,77€,
realizirano 12.894,17€)
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
RIBIŠTVO
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stroški elektro inštalaterskih del

Plačilo stroškov vzdrževanja dokumentacije
ZIR
Transfer PGD Vransko za nakup avtomobila
Transfer PGD Vransko za nakup avtomobila
Transfer PGD Vransko za nakup avtomobila

OB189-10-0011

13
OB189-11-0016

Sofinanciranje naložb v kmetijstvo in Sredstva razdeljena po razpisu
sofinanciranje društev s
področja kmetijstva (planirano 14.158,37€,
realizirano 11.625,42€)
PROMET, PROMETNA
INFRASTRUKTURA,
KOMUNIKACIJE
Redno vzdrževanje lokalnih cest
nakup rabljenih JVO elementov, dobava in
(planirano 8.802,84€, realizirano 8.802,84€) vgraditev varnostnih ograj, nakup prometnih
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OB 189-20-0006
OB189-14-0005

OB189-17-0006
OB189-17-0007

OB189-21-0004

OB189-19-0011
OB18-19-0013

znakov in cestnih ogledal
Sofinaciranje cestnih priključkov Sofinanciranje hišnih priključkov za izvedbo
(planirano 41.695,37€, realizirano asfaltne prevleke
32.566,55€)
Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija Poplačilo obveznosti iz leta 2020
(planirano 3.385,35€, realizirano
3.385,35€)
Rek.JP
992601
Brode-Tešova Poplačilo obveznosti iz leta 2020
(planirano 5.717,71€, realizirano
5.717,71€)
Izdelava PZI in dograditev pločnika Rekonstrukcija in dograditev pločnika
za pešce ob R2-447 v Prekopi
(planirano 32.588,6€, realizirano
23.354,83€)
JP992631 Cerkev-Bloki-Videm
razširitev dela javne ceste, stroški parcelacije in
(planirano 25.656,65€, realizirano
nadzor.
24.325,21€)
Kolesarske povezave (planirano Geodetske storitve
2.500€, realizirano 1.045,30€)
Izgradnja dovozne ceste do
Poplačilo obveznosti iz leta 2020
stanovanjske cone Čeplje
(planirano
1.138,20€,
realizirano 1.138,20€)

OB189-12-0005

Javna razsvetljava (planirano
4.220,47€, realizirano 4.220,47€)

OB189-19-0004

JR Čeplje (planirano 13.771,48€,
realizirano 13.771,48€)

Nakup svetilk

OB189-20-0005

JR Tešova (planirano 3.362,81€,
realizirano 3.362,81€)

Nakup svetilk

OB189-19-0006

WiFi4EU (planirano 2.181,60€,
realizirano 2.181,60€)

Nakup Wifi anten

15

VAROVANJE OKOLJA IN KULTURNE
DEDIŠČINE
Evropski
teden
mobilnosti Nakup parkovne klopce
2021,2022 (planirano 3.985,56€,
realizirano 3.985,56€)
RCERO-I. in II. faza (planirano Vlaganje v staro in novo infrastrukturo v
RCERO po pogodbi o poslovnem najemu
3.987,01€, realizirano 3.288,24€)
Kanalizacija
Vransko,
Brode Dobava in montaža profi črpališča, nadzor
(planirano 16.570,47€, realiozirano
16.384,36€)
ČN Kasaze (planirano 3.300€, nadgradnji nadzornega sistema kanalizacije
(ČN Kasaze) in dislocirane objekte
realizirano 1.785,84€)

OB189-22-0001
OB189-10-0025
OB189-20-0003
OB189-10-00028
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OB189-11-0006
OB189-20-0004
OB189-12-0012

OB189-21-0005

16
OB189-10-0030
OB189-10-0031
OB189-19-0001

OB18-10-0034
OB189-14-0009
OB189-10-0035
OB189-10-0036

18
OB189-12-0011
OB189-10-0039
OB189-11-0014
OB189-20-0001
19

Kanalizacija Vransko IV. faza po
Zavrteh (planirano 36.006,61€,
realizirano 34.279,95€)
Odpadna
voda
(planirano
3.806,64€, realizirano 3.489,20€)
ČN Vransko II.faza (planirano
200.225,00€, realizirano 146.638,07€

strošek priključitve
Investicijski inženiring
izgradnje 2. faze ČN (700 PE) in sicer za
dograditev biološke stopnje z zgoščevalcem,
plačilo nadzora in investicijskega inženiringa

Varovanje okolja (planirano 8.434€, plačilo poročila o požarni ogroženosti plačilo
realizirano 8.434€)
izdelave študije potencialni vpliv zbiranja
skladiščenja
in
razstavljanja
izrabljenih
avtomobilov.
PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKA KOMUNALNA
DEJAVNOST
Prostorski
akti
(planirano
27.135,06€, realizirano 17.665,60€)
Oskrba z vodo (planirano 3.186,93€,
realizirano 3.036,93€)
Primarni vodovod ZaplaninaLočica-Vransko (planirano
65.352,80€,
realizirano
27.555,79€)
Obnova mrliške vežice, ureditev
Parkirišča (planirano 5.860,64€,
realizirano 6.938,85€)
Zunanja ureditev pokopališča
Vransko-II. faza (planirano 750,97€,
realizirano 750,97€)
Reševanje stanovanjskih
Problemov (planirano 14.185,21€,
realizirano 17.874,44€)
Nakup
zemljišč
(planirano
19.186,76€, realizirano 21.653,03€)

Strošek najema programa
Zamenjava podzemnega z nadzemnim
hidrantom v Prekopi pri Gasilskem domu
Odkup zemljišč in ustanovitev stavbne pravice

Nakup opreme za mrliško vežico
Plačilo nadzora
Obnova stanovanj
Kupnina za nakup nepremičnin

KULTURA, ŠPORT
Obnova cerkve Sv. Mihaela investicijski transfer za obnovo
(planirano 12.000€, realizirano
18.000€)
Investicijsko vzdrževanje
Nakup oderskih zaves, pleskanje
kulturnega
doma
(planirano
15.000€, realizirano 14.975,10€)
Programi športa (planirano 854€, Tekoče vzdrževanje
realizirano 854€)
Energetska prenova razsvetljave v Zamenjava razsvetljave z Led razsvetljavo
ŠD Vransko (planirano 39.826,90€,
realizirano 39.826,90€)
IZOBRAŽEVANJE
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OB189-10-0040

OB189-10-0041

OB189-11-0015
OB189-10-0042
OB189-10-0043
23
OB189-17-0011

Investicijsko vzdrževanje vrtca
Investicijski transfer
(PP 09001 OŠ Vransko-vrtec
Vransko)
(planirano
5.000€,
realizirano 5.000€)
Večnamenska dvorana Vransko Tekoče vzdrževanje
(planirano 7.556,29€, realizirano
7.556,29€)
OŠ Vransko (planirano 7.967,72€,
realizirano 10.058,29€)
Glasbena šola Risto Savin Žalec
(planirano 2.291,25€, realizirano
2.291,25€)
II.OŠ Žalec (planirano 637€,
realizirano 637€)
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI
Posebni programi v primeru
Nesreč (planirano 53.512,78€,
realizirano 98.560,87€.
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Investicijski transfer
Zagotavljanje sredstev za investicije po
pogodbi
Zagotavljanje sredstev za investicije po
pogodbi

sanacija plaza

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


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



00 - neopredmetena sredstva v višini 146.730,51€ zajemajo neopredmetena dolgoročna sredstva JKP
in Simbio v skupni višini 9.839,96€ (vodovod, kanalizacija, MČN in ČN, Simbio), program komunalnega
opremljanja (Kaliopa 126.672,63€, Program Locus 10.217,92€).
01 - popravek vrednosti neopredmetenih sredstev v višini 9.208,40€ se nanaša na neopredmetena
dolgoročna sredstva JKP ter Simbio na osnovi pogodbe.
02 - nepremičnine v višini 8.579.986,37€; od tega:
zemljišča v višini 823.740,24€




zgradbe v višini 3.597.207,14€, (občinske zgradbe - mrliška veža, večnamenski objekt Čeplje, ZD
Vransko, pokrito parkirišče-ZP, samostoječa garaža ZD -vse trojno v deležu, gasilski dom, sejna soba KD,
prodajalna v deležu…), gradbeni objekti-JKP vodovod, JKP kanalizacija, JKP-mčn in čn, Simbio-zgradbe;
stanovanjski objekti, počitniške zgradbe v višini 209.216,20€ (stanovanja na naslovu Vransko 130a in
130b, Vransko 22, Vransko 84 in 89, Vransko 143a, Vransko 55, Vransko 17 in Brode 24, ter apartma v
Barbarigi)
ceste, JP v višini 3.384.622,72€ (iz uradnih evidenc smo vnesli ceste in JP
v poslovne knjige);
nepremičnine v gradnji-JKP v skupni višini 235.164,92€; (JKP - vodovod, kanalizacija, mčn, čn Simbio),
nepremičnine v gradnji v skupni višini 330.035,15€ (JP 916101 Ropasija, Izgradnja dovozne ceste do
stanovanjske cone Čeplje, JP 992631 Cerkev-Bloki-Videm) - v letu 2022 jih bomo aktivirali v OS v kolikor
bo investicija zaključena.
 03 - popravek vrednosti nepremičnin v vrednosti 1.291.347,24€ (zajema popravek zgoraj navedenih
nepremičnin, brez investicij v teku, ker se le te ne amortizirajo pred aktiviranjem).
 04 - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v višini 824.282,50€ (zajeta oprema in drobni
inventar občinske zgradbe, mrliške vežice, avtobusne postaje, CZ, knjižnice, JKP Žalec- vodovod,
kanalizacija, mčn in čn, kulturnega doma)
 05 - popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 666.463,41€
(zajema popravek zgoraj navede opreme in drobnega inventarja)
Skupina kontov 06 izkazuje dolgoročne kapitalske naložbe v delnice in deleže podjetij v skupni
vrednosti 979.868,70€.
- delnice Sperbank 157,39€, naložbe v podjetja SIPRO Žalec 1.766,78€ in JKP Žalec 22.476,86€, naložba
Energetika Vransko 859.218,14€, Energetika Projekt 92.057,04€, naložba v Center Varne vožnje 1.650€,
kapitalski delež RASR 500€, naložbe v delnice Žito 880,75€, naložba Triglavskladi 1.161,74€.
Skupina kontov 09 izkazuje terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom
proračuna in drugim v skupni vrednosti 4.233.027,54€
Osnovna šola Vransko- Tabor 400.073,89€
UPI Žalec 10.391,11€
II. Osnovna šola Žalec 20.372,494€
Glasbena šola Žalec 50.137,86€
Medobčinska matična knjižnica Žalec -1.219,33€
ZKTŠ Vransko 3.248.538,42€
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ZD Žalec 504.733,10€.
Skupina kontov 10 in 11 so denarna sredstva v višini 32.807,91€
Depozit 23.020€
TRR 9.787,91€
Skupina 12 kratkoročne terjatve do kupcev v višini 29.480,51€ terjatve iz naslova terjatev dokupcev,
katere so opisane v nadaljevanju pod točko 2.4.5.
Skupina 14 kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 9.799,85€ iz
naslova terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, katere so opisane v nadaljevanju pod točko
2.4.5.
Skupina kontov 17 druge kratkoročne terjatve v višini 61.967,30€ (terjatve do Furs-a na dan 31.12. v
višini 33.344,62€, ki se medletno ustrezno uskladijo; terjatve do zavezancev za plačilo komunalnega
prispevka v višini 10.281,51€, Sipro 17.005,17€ in druge terjatve v višini 1.320,10€).
Skupina kontov 18 neplačani odhodki v višini 589.074,37€ (protiknjižbe za neplačane zapadle fakture,
ter fakture, ki še niso zapadle v plačilo-valuta januar, februar 2022 nanašajo pa se na opravljeno storitev
v decembru 2021 v višini 347.309,30€, decembrske terjatve za plače in prispevke zaposlenih ter
pogodbene obveznosti (24.912,73€) protiknjižba obveznosti Furs (3.448,08€) in obveznost za vračilo
kom. prispevka (8.337,88€ Petrol).
Skupina kontov 19 aktivne časovne razmejitev v višini 0€.
VREDNOST AKTIVE ZNAŠA 13.314.940€.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Skupina kontov 21 kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 18.671,54€ (obveznosti za
decembrsko plačo zaposlenih v upravi, ter pogodbenega dela)
Skupina kontov 22 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev neplačane obveznosti v višini
228.371,11€
Večje so opisane v nadaljevanju, pod točko 2.4.6.
Skupina kontov 23 kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 20.647,95€ (prispevki na plače
zaposlenih v upravi, pogodbenega dela in članarin skupaj v višini 6.241,37€, obveznosti do Furs-a
3.448,08€, obv.za vračilo kom. prispevka 8.337,88€ ter obveznost za plačilo razlike DDV 2.735,37€)
Skupina kontov 24 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(posrednih uporabnikov občinskega proračuna) v višini 119.721,70€.
Skupina kontov 26 kratkoročne obveznosti iz financiranja (obresti kreditodajalcev za december,
katerih plačilo zapade v januarja 2022 v višini 570,19€.
Skupina kontov 28 neplačani prihodki terjatve v skupni višini 87.852,05€ (protiknjižbe terjatveFurs-a,
terjatve do kupcev ter terjatve za komunalni prispevek)
Skupina kontov 29 pasivne časovne razmejitve v višini 39,47€.
Skupina kontov 90 splošni sklad v skupni višini 11.159.752€
splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 7.583.980,33€
splošni sklad za finančne naložbe 979.868,70€
splošni sklad za sredstva dana v upravljanje 4.233.027,54€
splošni sklad za drugo -1.460.974,53€
Skupina kontov 96 dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2021 v skupni višini 1.508.469,35€
(višina neodplačanega kredita pri Banki Celje v višini 389.727,95€, BKS Bank v višini 852.000€, ter
obveznost do MGRT v skupni višini 266.741,40€).
dolgoročni prejeti krediti - stanje neodplačanih glavnic znaša 1.508.469,35€
- konto 9603 kredit pri BKS- najet novembra 2008 neodplačan v višini 852.000€,
zapade 20.10.2033
- konto 9604 kredit pri Nova KBM (Banka Celje) – najet avgusta 2010, neodplačan v
višini 389.727,95€, zapade 02.08.2027
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- konto 9606 kredit MGRT- najet 2016 (74.383€), neodplačan v višini 41.323,88€
- konto 9607 kredit MGRT- najet 2017 (76.143€), neodplačan v višini 50.761,98€
- konto 9608 kredit MGRT- najet 2018 (17.708€), neodplačan v višini 13.772,88€
- konto 9609 kredit MGRT- najet 2018 (60.000€), neodplačan v višini 46.666,64€
- konto 9610 kredit MGRT- najet 2019 (80.900€), neodplačan v višini 71.911,10€
- konto 9612 kredit MGRT- najet 2019 (42.304,92€), neodplačan v višini 42.304,92€.
Skupina kontov 98 presežek prihodkov nad odhodki v višini 170.844,96€.
VREDNOST PASIVE ZNAŠA 13.314.940€.
2.4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2021 znaša 40.560,56€.
V to je zajeto: stanje na TRR 9.787,91€, na depozitu 23.020€, sprememba stanja na računih 5.305,26€ in stanje 31.12. preteklega leta 45.865,82€.
2.4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih
prejemnikov sredstev

Naložbe v stanovanjsko podjetja Sipro Žalec, JKP Žalec, Energetiko Vransko, Energetiko
projekt, Center varne vožnje in RASR katerih lastnik je tudi Občina Vransko v določenem
znesku oziroma procentu in sicer:

-

Sipro d.o.o.

Pečnikova 1, 3310 Žalec

1.766,78€

3,29

JKP Žalec

Nade Cilenšek 5, 3310
Žalec

22.476,86€

8,00

Energetika Vransko

Vransko 66a, 3305 Vransko

859.218,14€

45,00

Energetika projekt

Vransko 66, 305 Vransko

92.057,04€

5,63

Center varne vožnje

Čeplje 29b, 3305 Vransko

1.650,00€

2,00

Rasr d.o.o.

Ulica XIV.divizije 12, 3000
Celje

500,00€

3,23

Triglav vzajemni skladi - občina ima v podskladu jugovzhodna Evropa 348,0544 točk
premoženja
VLBN Sberbank - občina ima 30 navadnih (rednih) delnic
Žito
2.4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Občina Vransko v letu 2021 iz tega naslova ni imela večjih nabav ali prodaj.
2.4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z
navedbo večjih prejemnikov sredstev
Višina zmanjšanja ali povečanja iz tega naslova je prikazana v spodnji tabeli:
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BESEDILO

pov/zmanj. Za ZNESEK

1

Terjatve za sredstva dana v upravljanje - UPI Žalec

zmanjšanje

1.404,92

2

Terjatve za sredstva dana v upravljanje - ZD Žalec

povečanje

109.105,66

3

Terjatve za sredstva dana v upravljanje - II.OŠ Žalec

zmanjšanje

3.442,65

4

Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Glasbena šola

povečanje

1.373.,02

5

Terjatve za sredstva dana v upravljanje – Knjižnica Žalec

zmanjšanje

3.682,64

6

Terjatve za sredstva dana v upravljanje – OŠ Vransko

zmanjšanje

5.653,11

7

Terjatve za sredstva dana v upravljanje – ZKTŠ Vransko

zmanjšanje

129.265,55

Končno stanje sredstev po posameznih prejemnikih je navedeno pod opisom bilance stanja konto 09.
2.4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Višina odprtih terjatev na dan 31.12.2021 znaša 38.868,36€, od tega je na dan 31.12.2021 zapadlih
19.309,01€.
Obrazložitve terjatev:
JKP Žalec v višini 22.018,56€ za poslovni najem javne infrastrukture (oskrba s pitno vodonepremičnine, odvajanje odpadne vode-nepremičnine, čiščenje odpadne vode-nepremičnine-valute
29.01.2022 in 01.03.2022). Z nakazilom zneska okoljske dajatve se sredstva mesečno kompenzirajo.
Stanje je usklajeno in potrjeno tudi s strani JKP Žalec.
- Simbio d.o.o. v višini 5.696,42€ za poslovni najem infrastrukture, valute 31.12.2021
- Ministrstvo za okolje in prostor 3.000,00€ iz naslova sofinanciranja priprave in izvedbe
aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti in 3.791,85€ iz naslova tržnih najemnin
- Občina Braslovče 2.560€
- KZ Vransko 253,16€
odprte terjatve v višini 1.228,37€ so iz naslova grobnin fizičnih oseb, ter taks
- ostale terjatve v višini 320€ (Telekom).
2.4.6 Poročilo o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Višina odprtih obveznosti na dan 31.12.2021 znaša 348.663,00€ od tega je na dan 31.12.2021 zapadlih
119.139,32€.
Obrazložitev večjih neplačanih obveznosti:
Osnovna šola Vransko-Tabor v višini 73.123,13€ za materialne stroške, dogovorjen program in
projekte za mesec december, del obveznosti iz naslova investicij ter obveznosti plačila iz naslova
ekonomske cene zanovember in december (EC na mesec znaša cca. 31.000€)
- Egis d.o.o. 17.076,83€( iz naslova JR, elektro vzdrževalna dela ŠD,…)
- Rajovec Janez s.p. 17.733,25€ (prevozi za november in december)
- Energetika Projekt d.o.o. v višini 30.631,26€ za stroške po Pogodbi za vzdrževanje javnih površin in
lokalnih cest za mesec november in december ter stroške ogrevanja
- Zavod Sv. Rafaela 33.307,29€(oskrbnina, pomoč na domu od septembra oz. oktobra dalje)
- Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko v višini 14.544,90€ za povračilo stroškov občinskega
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informatorja in zavarovalnine za Športno dvorano.
2.4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko
preide iz najemodajalca na najemnika
Občina Vransko nima sklenjenih takšnih pogodb.

2.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
OBČINE VRANSKO
1.

Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1.
Uvod
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu:
EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZRO na način, ko to
določa Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni
list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr., v nadaljevanju Pravilnik EZR).
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira
denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem
EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v
Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev
sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi
zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri
poslovnih bankah.
1.2.
Razkritja računovodskih pravil
Na podlagi 8. poglavja Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma
občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.) so za upravljavca EZRO občine Vransko za leto 2021
izdelani samostojni računovodski izkazi. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa je pripravljeno na podlagi 12,a člena Navodila o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo
proračunu pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov
na poslovne banke in
navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj
podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej
predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih
knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).
2.

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
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2.1.
Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO
in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2021
znaša 55.238 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja
Tabela 1.
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2021 (v
EUR)
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah
Stanje
Denar na računu EZRO
55.238,43
Nočni depoziti
0,00
Skupaj
55.238,43
2.2.
Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako
stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:
Denarna sredstva v
=
knjigi EZRO

Stanje računa EZRO pri
=
Banki Slovenije

Stanje ZP

+

 stanj podračunov PU
EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske
uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2021 (v EUR)
Denarna sredstva (po podatkih UJP)

Stanje

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine

9.787,91

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine

45.450,52

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)

55.238,43

4. Zakladniški podračun občine

0,00

5. EZRO (5. = 3. + 4.)

55.238,43

2.3.
Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.
3.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev
spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)
Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO
7102
Prihodki od obresti
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)
4035
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
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Znesek
0,00
0,00

4029
4050

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem
EZR)
Drugi operativni odhodki
(tj. morebitni stroški)
0,00
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR
preteklega leta
0,00
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
0,00

3.2.
Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja
Tabela 4.
Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR)
Vrsta računa
Stanje na dan
Stanje na dan
Sprememba
stanja
31. 12. 2021
31. 12. 2020
denarnih sredstev
(1)
(2)
(3 = 1 – 2)
Podračuni PU
55.238
59.216
-3.978
ZP
0,00
0,00
-3.978
EZRO
55.238
59.216
- 3.978
3.3.
Presežek upravljanja
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka
upravljanja za leti 2020 in 2021 prikazuje Tabela 5.
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti LLLL – 1 in LLLL (v EUR)
Leto
Presežek upravljanja
2020
0,00
2021

0,00

2.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE
Posebne tabelarne priloge niso obvezni del zaključnega računa občinskega proračuna. Ne glede na to,
je z vidika transparentnosti priporočljivo, da se pripravi prikaz podatkov, ki sicer niso vidni iz drugih
dokumentov v sklopu gradiva zaključnega računa oziroma jih je priporočljivo prikazati v posebnih
tabelah z namenom poročanja (npr. Nadzorni odbor občine itd.). V nadaljevanju je podanih nekaj
predlogov tabelarnih prilog:
2.6.1 Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih
vrstah namenskih sredstev in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna
preteklega leta
Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah
namenskih sredstev
Vsi namenski prejemki in izdatki občinskega proračuna so realizirani v višini in za namene,
kot jih predvideva proračun.
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Vrsta namenskih sredstev

PLAN PRIHODKI

PLAN ODHODKI

Podkonto

proračunska

realizacija

postavka 2021

2021 v EUR

plan 2021 v EUR

skupaj
neporabljeno
porabljeno/realizacija
v 2021
prenos v leto 2022

Sredstva od prodaje

720001

56.000,00

56.000,00

56.000,00

0

premoženja

722000

131,58

131,58

131,58

0

722100

49.806,12

49.806,12

49.806,12

0

Prejeta sredstva iz DP iz

740001

5.255,00

08005

5.255,00

5.255,00

0

sredstev proračuna EU iz

56.356,36

56.356,36

08022

56.356,36

56.356,36

0

strukturnih skladov

2.6.2

Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb

Tabela: Sklenjene dolgoročne kreditne pogodbe občine

Predmet pogodbe/

Veljavnost

veljavnost

plačane
Skupna višina obvez.

stanje 31.12.2021

pogodbe

namen kredita

od

do

najema v EUR v 2021

neodplačano

51000279/08

nakup VŠD Vransko

20.11.2008

20.10.2033

1.800.000,00

72.000,00

852.000,00

Banka Celje d.d. 062723/2

investicije v proračunu (VŠD)

23.08.2010

2.08.2027

1.175.000,00

69.801,96

389.727,95

MGRT

C2130-16G300123

sof.pr.obova LC 490124 Ropasija-Vransko III.faza

15.06.2016

19.09.2027

150.526,00

16.725,12

92.085,86

MGRT

C2130-18G300490

sof.pr.ured.osrednj.dela trga Vr.s parkirišči

24.10.2018

15.09.2028

60.000,00

6.666,68

46.666,64

MGRT

C2130-18G300487

sof.pr.zunanja ureditev pokopališča Vransko II.faza

24.10.2018

15.09.2028

17.708,00

1.967,56

13.772,88

MGRT

C2130-18G300452

sof.pr.obnova LC490112 Prapreče Lipa II.faza

24.10.2018

15.09.2029

80.900,00

8.988,90

71.911,10

MGRT

C2130-20G300115

sof.projekta rek.JP916101 Ropasija

16.09.2020

15.09.2030

42.304,92

0,00

42.304,92

Kreditodajalec

Številka

BKS BANK AG

2.6.3 Neplačane obveznosti na dan 31. 12. 2021 2021 (priloga posebej)
Prikažejo se neplačane obveznosti, ločeno po proračunskih uporabnikih in področjih proračunske
porabe. Prikazan je zadnji veljavni proračun , realizacija in neplačano do 31.12.2021.
2.6.4 Prerazporeditve (priloga posebej)
2.6.5 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
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SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK

DA na pretežnem delu
poslovanja

DA – na posameznih
področjih poslovanja

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b

c

d

e

1.
NOTRANJE (KONTROLNO) OKOLJE: Notranje okolje je
temelj sistema notranjega kontroliranja. Obsega 'kulturo
(vzdušje)', ki je značilno za posameznega PU in tako določa
celovit odnos zaposlenih do postavljanja in doseganja ciljev
PU, do upravljanja s tveganji in do notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja. Na notranje okolje vplivajo predvsem
etične vrednote, neoporečnost in usposobljenost vseh
zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa odgovornosti
in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih), organiziranost
PU, odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki.

1.1. Neoporečnost in etične vrednote
a)
Ali obstaja utečen postopek, ki zagotavlja, da so vsi
zaposleni seznanjeni s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev?

x

b)
Ali ima PU sprejet kodeks ravnanja, ki je prilagojen
posebnostim njegovega poslovanja?

x

c)
Ali se vsi zaposleni zavežejo, da bodo ravnali v skladu s
kodeksom ravnanja javnih uslužbencev oziroma s posebnim
kodeksom PU?

x

d)
Ali so predvideni ukrepi za primer nespoštovanja
predpisov, usmeritev vodstva (kakršnakoli pisna usmeritev, ki jo
poda vodstvo – notranji pravilniki, zapisniki kolegijev, i.pd.) in
etičnih načel iz kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?
e)
Ali vodstvo tudi dejansko izvaja ukrepe, predvidene za
primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva in etičnih
načel iz kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?
1.2.

X

X

Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju

s kadri
a) Ali je vodstvo pripravilo ustrezno sistemizacijo, ki jo redno
posodablja?
b) Ali obstaja politika kadrovanja, tako da se zagotavlja
zaposlovanje ustreznih kadrov?
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X
X

N/U ni ustrezno
vprašanje

DA – na celotnem
poslovanju

a

NE

f

OPOMBE

DA na pretežnem delu
poslovanja

DA – na posameznih
področjih poslovanja

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b

c

d

e

c) Ali obstajajo merila za ugotavljanje uspešnosti kadrovanja in
se jih redno spremlja?

X

d) Ali obstaja interno predpisan postopek oblikovanja izbirne
komisije, ki že prej določi merila za izbiro kandidatov?

X

e) Ali obstajajo za zaposlene tudi individualni cilji, na podlagi
doseganja katerih se jih nagrajuje?

X

f) Ali se redno izvaja ocenjevanje zaposlenih?

X

g) Ali se zaposleni redno strokovno izpopolnjujejo?

X

h) Ali je sprejet načrt izobraževanja in določena oseba, ki
usklajuje potrebe in zagotavlja smotrno izvedbo izobraževanja?
1.3.

X

Filozofija vodenja in način delovanja

a) Ali je vodstvo prepričano, da je upravljanje s tveganji,
notranje kontroliranje in notranje revidiranje za PU koristen
proces oziroma sistem, ki pomembno prispeva k doseganju
ciljev PU?

X

b) Ali vodstvo načrtuje izvajanje svojih nalog za realizacijo ciljev
PU?

X

c) Ali vodstvo na rednih srečanjih obravnava doseganje ciljev
PU?

X

1.4.

Organizacijska struktura

a) Ali so organizacijska struktura, odgovornosti in pristojnosti
zaposlenih jasno opredeljene in opisane v ustreznih aktih?

X

b) Ali so opredeljene vse izvedbene naloge, ki zagotavljajo, da
se dosegajo cilji PU na vseh področjih?

X

c) Ali je za vsako posamezno nalogo določena pristojna in
odgovorna oseba?

X

d) Ali število zaposlenih in njihova usposobljenost zadoščata za
izvajanje vseh poslovnih aktivnosti PU? (če ne, navesti za katere
poslovne aktivnosti ne zadoščata)
1.5.

Odgovornost
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X

N/U ni ustrezno
vprašanje

DA – na celotnem
poslovanju

a

NE

f

OPOMBE

DA na pretežnem delu
poslovanja

DA – na posameznih
področjih poslovanja

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b

c

d

Ali je PU vzpostavil obveznost rednega poročanja o stanju na
področju upravljanja s tveganji, notranjega kontroliranja in
notranjega revidiranja?

e

X

2.
UPRAVLJANJE S TVEGANJI: Proračunski uporabnik mora
določiti jasne in usklajene ter merljive cilje poslovanja,
ugotoviti vsa tveganja, da se cilji ne bodo uresničili in določiti
ustrezne ukrepe za obvladovanje teh tveganj.
2.1.
Cilji: Proračunski uporabnik mora imeti
določene jasne cilje, ki so skladni med seboj in usklajeni s
celovito strategijo poslovanja proračunskega uporabnika ter z
njegovim proračunom. Cilji morajo biti merljivi, vodstvo pa
mora z njimi seznaniti vse zaposlene.
a) Ali ima PU določene in zapisane dolgoročne cilje delovanja?

X

b) Ali ima PU določene in zapisane kratkoročne cilje
poslovanja?

X

c) Ali kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih?

X

d) Ali so zaposleni seznanjeni z dolgoročnimi in kratkoročnimi
cilji PU?

X

e) Ali so za merjenje doseganja ciljev PU določena merila?

X

f) Ali PU redno spremlja doseganje ciljev in analizira vzroke za
morebitna odstopanja?

X

2.2.
Tveganja za uresničitev ciljev: Proračunski
uporabniki razvijejo in sprejmejo sistem za opredeljevanje,
ocenjevanje in obvladovanje tveganj, s katerimi se pri
uresničevanju svojih ciljev srečujejo.
a) Ali so tveganja opredeljena?

X

b) Ali so tveganja ocenjena?

X

c) Ali je določen odziv na tveganje in so opredeljene notranje
kontrole
d) Ali obstaja sistematičen način evidentiranja in spremljanja
identificiranih tveganj – register tveganj ?
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X
X

N/U ni ustrezno
vprašanje

DA – na celotnem
poslovanju

a

NE

f

OPOMBE

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b

c

d

X
X

X

3. KONTROLNE DEJAVNOSTI: Kontrolne dejavnosti so
usmeritve in postopki, ki jih vodstvo PU vzpostavi zato, da
obvladuje tveganja.
a) Ali so za poslovne procese pripravljeni podrobni opisi
postopkov z določenimi smermi pretoka dokumentov, mesti
odločanja in vzpostavljenimi notranjimi kontrolami?
b) Ali so natančno predpisani delovni postopki in dostopni vsem
zaposlenim?
c) Ali obstajajo operativna pisna navodila za delo?

X

X
X

d) Ali ta navodila vsebujejo tudi opise notranjih kontrol?

X

e) Razmejitev nalog: Ali je zagotovljeno, da ista oseba ne
opravlja dveh ali več naslednjih nalog: predlaganje, odobritev,
izvedbo in evidentiranje poslovnega dogodka?
f) Ali so interni akti, delovni postopki in organizacijske sheme
posodobljeni?
g) Ali računovodski sistem vključuje računovodske kontrole?

h) Ali je zagotovljena kontrola dostopa do podatkov in evidenc?
Nadzorne kontrole
i) Ali so določeni in se izvajajo postopki, s katerimi vodstvo
preverja izvajanje kontrolnih aktivnosti?
4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE: omogoča pridobivanje
in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in
nadziranje poslovanja.
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X

X

X
X

X

e

N/U ni ustrezno
vprašanje

DA – na posameznih
področjih poslovanja

g) Ali je vzpostavljen pretok informacij, ki zagotavlja, da so
zaposleni seznanjeni s tveganji na svojem področju delovanja?

DA na pretežnem delu
poslovanja

f) Ali se preverja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih
kontrol?

DA – na celotnem
poslovanju

e) Ali se register tveganj redno preverja in posodablja ?

a

NE

f

OPOMBE

DA – na posameznih
področjih poslovanja

NE – uvedene so
začetne aktivnosti

b

c

d

X
X

c) Ali se informacijski in komunikacijski sistem prilagaja
spremembam PU v skladu s cilji in strategijo?

X

d) Ali je zagotovljen uspešen in učinkovit sistem notranje pisne,
elektronske in ustne komunikacije, ki zagotavlja, da zaposleni
dobijo vse informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega
dela?

X

e) Ali zaposleni konstruktivno odgovarjajo na pritožbe drugih
organizacijskih enot ali zunanjih strank?

X

f) Ali je vodstvo seznanjeno z obsegom in vsebino teh pritožb?
g) Ali je zaposlenim omogočeno poročanje o morebitnih
nepravilnostih in problemih?

X
X

5. NADZIRANJE: proces upravljanja s tveganji oziroma
notranjega kontroliranja je potrebno redno spremljati,
ocenjevati njegovo uspešnost in učinkovitost ter na tej podlagi
uvajati morebitne potrebne spremembe zaradi sprememb v
poslovanju PU oziroma v zunanjem okolju.
a) Ali ima PU vzpostavljen sistem rednega nadziranja procesa
upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja?

X

b) Ali se notranje kontroliranje prilagaja spremembam v PU in
v njegovem zunanjem okolju?

X

c) Ali je v PU vzpostavljena funkcija notranjega revidiranja?

X

d) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve notranje
revizijske službe?

X

e) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve Računskega
sodišča RS?

X
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e

N/U ni ustrezno
vprašanje

DA na pretežnem delu
poslovanja

b) Ali informacijski sistem vodstvu omogoča spremljanje
zastavljenih ciljev in izvajanje učinkovitega nadzora nad
poslovanjem?

DA – na celotnem
poslovanju

a) Ali vodstvo dobi ustrezne informacije (sumarne, analitične,
izjeme, na posebno zahtevo,..), tako da lahko na njihovi podlagi
sprejema potrebne odločitve?

a

NE

f

OPOMBE

ZAKLJUČEK
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2021 bo 05.4.2022 posredovan Občinskemu svetu
in Nadzornemu odboru v pregled in obravnavo. Zaključni račun se bo obravnaval na naslednji seji
Občinskega sveta dne 12.4.2022.
Zaključna realizacija za leto 2021 in predlog Zaključnega računa proračuna občine Vransko za leto
2021 z vsemi prilogami je bil 31.3.2021 poslan na Ministrstvo za finance. Župan bo o datumu
sprejema zaključnega računa, obvestil Ministrstvo za finance in sicer v tridesetih dneh po njegovem
sprejemu (98. člen ZJF).
Na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve smo do predpisanega
roka (28.02.2022) poslali letno poročilo za leto 2021, ki je vsebovalo:
- računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa financiranja,
- obrazeco stanju in gibanju neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- poslovno poročilo
- izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ
- računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in poslovno poročilo izkazov
za EZR.

Vransko, marec 2022
Pripravila: SOU občin Tabor - Vransko, OU občine Vransko
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