OBČINA VRANSKO – OBČINSKA UPRAVA
Vransko 59, 3305 VRANSKO
Tel: 03 703 28 00, E-mail: obcina.vransko@vransko.si

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE VRANSKO
ZA LETO 2022
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1. UVOD
Na podlagi 63. 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).
Župan v juliju poroča občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega
leta.
Poročilo vsebuje:
1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in
oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz
proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let,
prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med
letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter
izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.
Realizacija v prvem polletju letošnjega leta je podana v primerjavi z sprejetim proračun veljavnim proračunom za leto 2022, v obdobju 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022.
V tabelah so prikazane naslednje kolone: proračun 2022/veljavni proračun, realizacija januar
- junij 2022, ocena realizacije do konca leta in indeks (ocena realizacije/veljavni proračun) ter
indeks (realizacija/veljavni proračun).
2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU IN OCENI REALIZACIJE DO
KONCA LETA 2022
V prvem polletju letošnjega leta je Občina Vransko realizirala 1.436.063,70 € prihodkov in
1.304.355,14 € odhodkov.
Presežek prihodkov nad odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov za prvo polletje znaša
131.708,56 €.
Na podlagi polletne realizacije proračuna ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in drugih
prejemkov proračuna ter odhodkov in drugih izdatkov v okvirih načrtovanega proračuna z
prerazporeditvami znotraj programov in postavk.
2.1 POROČILO O ZADOLŽEVANJU
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil. V primeru
neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži v okviru
proračunskega leta, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
V računu financiranja smo realizirani načrtovani najem kratkoročnega likvidnostnega kredita
v višini 146.000 € in ga v prvem polletju odplačali 66.363,65 €, razliko bomo odplačali do
konca leta.
Iz naslova odplačila dolgoročnega kredita pri poslovni banki – BKS in Banki Celje smo v prvem
polletju odplačali 70.900,98 €.
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta »Obnova LC 490124 Ropasija - Vransko, III.
faza«, smo v prvem polletju odplačali deveti obrok v višini 4.132,39 € in sedmi obrok na
podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta »Ureditev osrednjega dela trga Vransko s
parkirišči v višini 4.230,17 €, kar je v skladu z načrtom vračanja povratnih sredstev, peti obrok
v višini 983,78 € iz naslova vračanja povratnih sredstev za zunanjo ureditev pokopališča
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Vransko II. faza, peti obrok v višini 3.333,34 € iz naslova sofinanciranja iz naslova obnove LC
Prapreče-Lipa II. faza in prvi obrok v višini 4.494,45 € iz naslova projekta rekonstrukcije JP
916101 Ropasija.
2.2 VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove
obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta
namen v okviru pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali
s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev (41. člen Zakona o javnih
financah). V Rebalans proračuna bo potrebno vključiti nekaj novih postavk.
2.4 PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET
V letu 2022 smo poravnali obveznosti iz naslova sanacij plazu (lastni deleži), nakupa novih
varčnih solarnih svetilk javen razsvetljave in tekočega vzdrževanja javne razsvetljave ter
plačila mesečnih zapadlih obveznosti posrednim in neposrednim uporabnikov proračuna.
2.5 PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Prerazporejanje proračunskih sredstev se izvaja na podlagi 8. člena Odloka Proračuna Občine
Vransko za leto 2022. Prerazporejanje proračunskih sredstev lahko izvaja župan, in sicer, če
se v teku izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali
izvršitev storitev. Dodatni odhodki se poravnajo v breme drugih proračunskih postavk
posameznega podprograma ali iz splošne proračunske rezervacije.
V prvem polletju nismo prerazporejali sredstev, le to načrtujemo v drugi polovici leta.
2.6 PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE
S stalno proračunsko rezervo, ki se oblikuje na podlagi prejetih sredstev tekočega meseca, se
povečuje rezervni sklad. Z Odlokom Proračuna Občine Vransko za leto 2022 so sredstva za
obvezno rezervo načrtovana v višini 30.769,05 €. Sredstva so namenjena za odpravo posledic
naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V prvem polletju smo sredstva že
porabili in sicer za projektno dokumentacijo PZI za interventno sanacija mostu čez
Podgrajščico, dodatna nepredvidena dela na mostu čez Podgrajščico in strokovni nadzor za
sanacija le tega, strokovni nadzor za sanacijo plazu na LC 490211 in izvedbo betonske grede
na pilotni steni (v Zahomcah) in sanacijo cest po neurju.
O porabi sredstev smo morali poročati pri oddaji zahtevka, po pogodbi št. 2550-22-420021 z
dne 03.03.2022, za sredstva za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi
poletnih neurij s poplavami v letu 2020, za sanacijo plazu na JP 992481 (ID 1169206).
2.7 PORABE SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE
V letu 2022 je bila proračunska rezervacija oblikovana v višini 5.000,00 €, kot nerazporejeni
del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu. V prvem polletju smo sredstva proračunske rezervacije koristili v višini 150,00 € za
sredstva za obnovo cerkve Sv. Mihaela namesto cvetja, za dobitnike občinskih priznanj.
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2.8 SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM
Število neposrednih uporabnikov se v tem obdobju ni spremenilo.
2.9 PODATKI O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH
ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV
V prvem polletju Občina Vransko ni dajala poroštev za zadolžitve, niti ni poroštev
unovčevala.
3. RAZLAGO GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM
Polletna realizacija na prihodkovni strani znaša 1.436.063,70 €, kar predstavlja 41,1 %
realizacijo glede na veljavni proračun. Realizacija posameznih prihodkov, v primerjavi s
planom, je prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji.
Večja odstopanja pri nedoseženih prihodkih za prvo polletje so na naslednjih postavkah:
- Večina davčnih prihodkov, ki so v prvi polovici leta dosegli realizacijo 50 % ali
malenkost manj bo realizirana do konca leta. Največje odstopanje med davčnimi
prihodki je v okviru davkov na premoženje. Ti so realizirani v višini 36,4 %, planirano
realizacijo pričakujemo do konca leta, saj so valute 2. in 3. obroka za plačilo NUSZ-a v
drugi polovici leta.
- V drugi polovici leta ocenjujemo, da bo realizirana večina preostalega dela nedavčnih
prihodkov. Realizacija v prvi polovici leta je dosegla 27,8 %, največ iz naslova glob in
drugih denarnih kazni, ter udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja. Nizka
realizacija je pri drugih nedavčnih prihodkih, katere prilive pričakujemo v drugi
polovici leta.
- Transferni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 23,7 %, preostanek
prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta.
Odhodki so bili realizirani v višini 1.304.355,41 €, kar glede na veljavni proračuna znaša 38,8
% realizacijo glede na veljavni proračun. Realizacija posameznih odhodkov, v primerjavi s
sprejetim proračunom, je prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov po ekonomski
klasifikaciji. Najnižja realizacija je pri investicijskih transferih in investicijskih odhodkih in sicer
v višini 31,5 % oziroma 31,7 % glede na veljavni proračun, saj planirane prihodke za določene
investicije pričakujemo v drugi polovici leta.
Glavna odstopanja so na kontih investicijsko vzdrževanje in obnove.
4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV
Na podlagi poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2022 je bilo ugotovljeno:
- poraba sredstev je nekoliko nižja od sprejetega proračuna, večja odstopanja so na strani
investicij
- polletna realizacija proračuna ne izkazuje večjega odstopanja.
Predlog potrebnih ukrepov na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah
Občina Vransko je bila v prvi polovici proračunskega leta v stabilnem finančnem stanju ter
dela potekajo po planu, tako da dodatni ukrepi za realizacijo niso potrebni. V primeru izpada
katerih izmed planiranih prihodkov, ter pojavu novih potreb za investicije na določenem delu
bo potrebno pristopiti k prerazporeditvi sredstev iz drugih postavk oziroma k rebalansu
proračuna.
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OBRAZLOŽITVE POLLETNEGA POROČILA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA OBČINE VRANSKO
ZA LETO 2022
ODHODKI
Realizirani odhodki proračuna občine Vransko v prvem polletju leta 2022 znašajo
1.304.355,14 €, kar predstavlja 38,8 % realizacijo načrtovanih odhodkov proračuna.
Struktura realiziranih odhodkov je sledeča: 40 tekoči odhodki 36,8 %, 41 tekoči transferi
46,2 %, 42 investicijski odhodki 31,5 % in 43 investicijski transferi 31,7 % na veljavni
proračun.
PU 1000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM realizacija 30.498,40 € ali 44,5 % v primerjavi z veljavnim proračunom.
Proračunski uporabnik 1000 Župan
Podprogram 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Proračunska postavka 01001 Plače in drugi izdatki-župan; sredstva so bila realizirana v višini
24.421,46 € oz. 43,1 % na veljavni poračun, zajemajo pa stroške plače za profesionalno
opravljanje funkcije župana, povračila stroškov prehrane med delom, stroškov prevoza na in
iz dela, prispevkov, regresa ter premije kolektivnega zavarovanja.
Proračunska postavka 01002 Plače in drugi izdatki-podžupan; sredstva so bila realizirana v
višini 5.930,40 € oz. 49,4 % na veljavni poračun, zajemajo pa stroške plače za
neprofesionalno opravljanje funkcije dveh podžupanov.
Proračunska postavka 01034 Materialni stroški-podžupana; Realizacija v višini 146,54 €
predstavlja plačilo potnih stroškov in dnevnice za udeležbo na otvoritvi razstave slovenskega
slikarja Antona Perka na Dunaju, udeležbo na prireditvi Savinjčani beremo in letni skupščini
SOS in 30. obletnici SOS-a.
PU 2000 OBČINSKI SVET
Proračunski uporabnik 2000 Občinski svet; realizacija ob polletju znaša 4.063,69 € ali 13,2 %
na veljavni proračun. Realizacija na postavkah za izvedbo nadzora volitev in referendumov
bo konec leta.
Podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta
Proračunska postavka 01003 Občinski svet sejnine; realizacija v višini 4.063,69 € oz. 25,1 %
na veljavni proračun zajema plačilo za 20., 21. in 22 sejo ter 6.sejo KMVI.
Proračunska postavka 01004 Financiranje političnih strank; realizacija ob polletju na tej
postavki ni bilo, saj smo zahtevke iz tega naslova prejeli pozneje.
Proračunska postavka 01005 Zunanji člani občinskih odborov-sejnine; realizacije ob prvem
polletju na tej postavki ni, saj odbori v tem času niso imeli nobene seje.
Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendum
Proračunska postavka 01006 Plačila članom občinske volilne komisije;
Proračunska postavka 01007 Materialni stroški-volitve;
Proračunska postavka 01008 Nadomestila članom volilnih odborov;
Realizacije na tej postavkah v prvem polletju ni bilo, saj so volitve in s tem povezani stroški
planirani konec leta.
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PU 3000 NADZORNI ODBOR
Podprogram 02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Proračunski uporabnik 3000 Nadzorni odbor
Proračunska postavka 01017 Nadzorni odbor sejnine; realizacija v prvem polletju znaša
6.583,06 € oz. 84,3 % na veljavni proračun in sicer za plačilo od 39. do vključno 52. seje in
plačilo poročila o ZR za leto 2020.
Proračunska postavka 01018 Nadzorni odbor materialni stroški; v prvi polovici leta na tej
postavki ni bilo realizacije.
PU 4000 OBČINSKA UPRAVA
Proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava: realizacija ob polletju znaša 1.263.209,99 € oz.
38,8 % na veljavni proračun.
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Podprogram 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Proračunska postavka 01009 Stroški plačilnega prometa; realizacija v višini 244,60 € oziroma
40,8 % na veljavni proračun zajemajo plačilo tekočih stroškov vodenja računa in razporejanja
javnofinančnih prihodkov na UJP mesečno.
Proračunska postavka 02020 Stroški depozita; realizacija v višini 303,83 € predstavlja plačilo
negativnih obresti od depozita. Občina ima odprt depozitni račun na katerega mesečno
nakazujemo sredstva prejeta iz DP za uravnoteženje razvitosti občin.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE realizacija v prvem
polletju znaša 9.189,26 € oz. 20,6 % na veljavni proračun.
Podprogram 04029002 Elektronske storitve
Proračunska postavka 15020 Pametni koridorji medregijsko povezanih občin; v letu 2021 se
je 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) prijavil na Javni razpis za demonstracijske
projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«. Na podlagi stroškovnika za
leto 2022 je planiran strošek občine Vransko 21.393,48 € katero realizacijo planiramo v drugi
polovici leta.
Podprogram 04039001 Obveščanje domače javnosti
Proračunska postavka 08025 Izdelava simbolov občine; realizacije, v prvem polletju, na tej
postavki ni bilo.
Podprogram 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Proračunska postavka 08020 Prireditve ob državnih praznikih; realizacija v višini 1.037,00 €
oz. 20,7 % na veljavni proračun, predstavlja strošek za mašo ob prazniku dela,
za plačilo avtorskega honorarja za prireditev počastitve 30. obletnice Slovenske
osamosvojitve, plačilo ozvočenja na Prvomajskem srečanju na Čreti in plačilo izobešanja
zastav ob državnih praznikih.
Proračunska postavka 08021 Ostale občinske prireditve; realizacija višini 8.029,67 € oz. 114,7
% na veljavni proračun predstavlja stroške za slavnostno akademijo, koncerta Žarek upanja,
vseslovenske razstave rož iz papirja, košarke na invalidskih vozičkih, najema opreme za
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dogodek Velika noč FD Vransko, prevoza vzorčnega čebelnjaka Lukovica- Vransko in VranskoLukovica, podpisa gasilske pogodbe, podelitve priznanj župana, izobešanja zastav in drugo.
Proračunska postavka 08035 Vranski pustni karneval; planirane realizacija višini 7.000,00 € v
letu 2022 ni bilo, saj karneval ni bil izpeljan. Sredstva so se prenesla na ostale občinske
prireditve.
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženje
Proračunska postavka 01054 Upravljanje z vrednostnimi papirji; realizacija v višini 122,59 €
oz. 58,4 % na veljavni proračun, predstavlja stroške za 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. V prvem polletju zahtevkov iz
tega naslova nismo prejeli.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA, realizacija je v višini 187.030,10 € oz. 46,6 % na veljavni
proračun.
Podprogram 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Proračunska postavka 01035 Delovanje zvez občin; realizacija v višini 418,76 € prestavlja
plačilo članarine za 2. polletje 2021 Skupnosti občin Slovenije in 1. polletja za leto 2022.
Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave, realizacija v prvem polletju znaša
177.492,11 € oz. 47,3 % načrtovanih odhodkov iz tega naslova.
Proračunska postavka 01010 Plače in drugi izdatki zaposlenim; realizacija v višini 102.573,99
€ oz. 50,1 % v primerjavi z veljavnim proračunom, zajema stroške plač, regresa, dodatka za
delovno dobo, jubilejne nagrade, premij kolektivnega zavarovanja, povračilo stroška
prehrane in povračilo stroškov prevoza na in iz dela ter del sredstev iz naslova povečanega
obsega dela.
Proračunska postavka 01011 Prispevki in davki delodajalcev; realizacija v višini 14.018,02 €
oz. 47,5 % na veljavni proračun, zajema stroške prispevkov delodajalca za socialno varnost
zaposlenih (prispevek za inv. in pokoj. zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter prispevek za zaposlovanje in porodniško varstvo).
Proračunska postavka 01012 Materialni stroški; realizacija v višini 18.130,17 € oz. 41,6 % na
veljavni proračun, zajema stroške pisarniškega materiala, stroške čistilnega materiala,
stroške varovanja prostorov občinske zgradbe, stroške časopisov, revij, strokovne literature,
stroške oglaševalskih storitev (objava PIRS), stroške revizorskih storitev, 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 in stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih.
Celotna postavka je realizirana v skladu z načrtovanimi odhodki v prvem polletju.
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Proračunska postavka 01020 Redna delovna uspešnost; realizacija v višini 1.795,24€ oziroma
50,7 % na veljavni proračun zajema izplačilo redne delovne uspešnosti za obdobje julijdecember 2021, v juliju 2022 pa bo izplačilo za obdobje od januar do junij 2022.
Proračunska postavka 01045 Medobčinski inšpektorat; stroški v višini 4.489,41 oz. 30,6 % na
veljavni proračun predstavljajo plačilo zahtevka za plače in materialne stroške za mesec
januar, februar, marec in april za stroške 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, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2020.
Inšpektorat izvaja naloge in dela občinskega redarstva in službe za inšpekcijski nadzor.
Naloge službe za občinsko redarstvo so: nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov občin
ter drugih aktov s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz svoje pristojnosti, vodenje
prekrškovnih postopkov v skladu z zakonom ter druge upravne in strokovno-tehnične naloge
s področja inšpekcijskega nadzora.
Proračunska postavka 01049 Vodenje OS GJI – vodovod, kanalizacija; realizacija v višini
829,53 € oz. 42 %, predstavlja plačilo, po pogodbi z JKP Žalec d.o.o., za storitve operativnega
vodenja analitičnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo.
Proračunska postavka 01050 Izdajanje soglasij GJI – vodovod, kanalizacija; realizacija v višini
3.711,24 € oz. 50 %, predstavlja plačilo izvajalcu, JKP Žalec d.o.o., v skladu s Pogodbo o
izdajanju dokumentov v upravnih postopkih, soglasja za hiše – za vodovod, kanalizacijo,
projektne pogoje.
Proračunska postavka 01051 Plače delavcev SOU; je realizirana v višini 24.235,48 € oz. 43,9
% na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za pokritje 55% deleža stroškov občine
Vransko, občini Tabor za delovanje SOU na področju računovodstva: za plače in prispevke
zaposlenih za mesec oktober, november in december 2021, ter januar, februar in marec
2022.
Proračunska postavka 01052 Materialni stroški SOU; je realizirana v višini 5.530,75 € oz. 46,1
% na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške - sistemska pomoč
Grad d.d., pisarniški material, telefon, stroške vzdrževanja in stroške poslovnega prostora.
Proračunska postavka 01053 Investicijski stroški SOU; realizacije v prvem polletju na tej
postavki znaša 2.112,38 € za plačilo deleža za nakup multimedijske naprave in nakupa
računalnika.
Proračunska postavka 06033 Varstvo osebnih podatkov; realizacija v višini 65,90 €
predstavlja plačilo potnih stroškov za obisk pooblaščenca na sedežu občine na letnem
sestanku. Planirana sredstva za 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 bodo realizirana do konca leta.
Podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
Podprogram smo realizirali v višini 9.119,23 € kar predstavlja 35,8 % realizacijo načrtovanih
odhodkov, sestavljen pa je iz naslednjih proračunskih postavk:
Proračunska postavka 01013 Tekoče vzdrževanje; realizacija v višini 4.679,83 € oz. 60,5 % na
veljavni proračun zajema stroške rednih vzdrževalnih del in popravil računalniške opreme in
omrežnih povezav in stroške povezave lokalnega omrežja občinske uprave v omrežje javne
uprave (HKOM), ter stroške zavarovanj.
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Proračunska postavka 01014 Nakup opreme; realizacija v višini 1.989,53 € oz. 39,8 % na
veljavni proračun, predstavlja strošek nakupa kopirnega stroja, antivirusne zaščite in
službenih telefonov.
Proračunska postavka 06030 Sejna soba Vransko 130 c; realizacija v višini 1.414,58 € oz. 62,4
% na veljavni proračun, predstavlja plačilo električne energije, porabe kuriv in stroškov
ogrevanja ter vode in komunalnih storitev.
Proračunska postavka 06031 Ureditev arhiva občine; planirane realizacija v višini 500,00 € v
prvem polletju ni bila realizirana.
Proračunska postavka 06034 Ureditev poslovnih prostorov; realizacija v višini 1.035,29 €
predstavlja plačilo elektroinštalacij za nove klime.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH, realizacija v prvem polletju zanaša
24.207,93 € oz. 35,6 % na veljavni proračun.
Podprogram 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč je realiziran v
višini 1.419,41€ oz. 27,3% na veljavni proračun.
Proračunska postavka 02001 Opremljanje štabov in enot; realizacija v višini 442,65 € oz. 34,1
% na veljavni proračun zajema mesečne stroške ureditve dokumentacije ZIR (po pogodbi) ter
pokrivanje stroškov naročnine in poslanih sms sporočil iz naslova alarmiranja.
Proračunska postavka 02002 Usposabljanje štabov, enot in služb; realizacija v višini 979,76 €
oz. 25,1 % predstavlja plačilo prispevkov PGD za leto 2022-CZ (88 oseb) in stroške
nadomestila plače za udeležbo na tečaju tehnično reševanje.
Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: je realiziran v višini
22.788,52 € oz. 36,3 % veljavni proračun.
Proračunska postavka 03005 PGD Ločica pri Vranskem; realizacije na tej postavki v prvem
polletju znaša 11.054,26 € oz. 43,5 % na veljavni proračun in predstavlja plačilo za tekoče
redno delovanje gasilskemu društvu, plačilo sredstev za delovanje in strokovnega sodelavca
GZ Žalec ter plačilo šestih obrokov za financiranje nakupa gasilskega avtomobila.
Proračunska postavka 03006 PGD Prekopa; realizacije na tej postavki v prvem polletju znaša
11.054,26 € oz. 43,5 % na veljavni proračun in predstavlja plačilo za tekoče redno delovanje
gasilskemu društvu, plačilo sredstev za delovanje in strokovnega sodelavca GZ Žalec ter
plačilo šestih obrokov za financiranje nakupa gasilskega avtomobila.
Proračunska postavka 03007 PGD Vransko; realizacije na tej postavki v prvem polletju znaša
340,00 € oz. 4,3 % na veljavni proračun in predstavlja plačilo sredstev za delovanje in
strokovnega sodelavca GZ Žalec.
Proračunska postavka 03008 PGD Tešova; realizacije na tej postavki v prvem polletju znaša
340,00 € oz. 8,5 % na veljavni proračun in predstavlja plačilo sredstev za delovanje in
strokovnega sodelavca GZ Žalec.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI realizacija je 2.600,17 € oz. 38,2 % na veljavni proračun.
Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti
Proračunska postavka 10012 Povečanje zaposljivosti
Odhodki v višini 2.600,17 € oz. 34,7 % na veljavni proračun predstavljajo pokrivanje stroškov
plače vzdrževalca športne dvorane ZKTŠ Vransko za december 2021 in sofinanciranje plače
JD preko OŠ Vransko-Tabor za mesec november in december 2021.
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11 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO; realizacija v prvem polletju znaša 4.468,32 € ali
11 % na veljavni proračun.
Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Proračunska postavka 04005 Celostni razvoj podeželja in obnova vasi; realizacija v višini
1.007,75 € predstavlja plačilo članarine za delovanje Razvojne agencije Savinja in članarine
LAS za leto 2021.
Proračunska postavka 11020 Sofinanciranje naložb v kmetijstvu; Razpis v višini 10.000,00 €
bo izveden v drugi polovici leta 2022 in posledično bodo plačila izvedena do konca leta.
Proračunska postavka 11032 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva; planirana sredstva
v višini 3.000,00 €, namenjena sofinanciranju delovanja društev na področju kmetijstva,
bodo na podlagi javnega razpisa, razdeljena in plačana do konca leta 2022.
Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Proračunska postavka 05007 Varstvo zapuščenih živali; planirana sredstva iz tega naslova so
bila porabljena v višini 936,11€ za oskrbo in namestitev sesnih mačjih mladičev (Sklep o
stroških št. U06172-648/2022/6) in stroške postopka.
Proračunska postavka 11031 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo; planirana realizacija v
višini 800,00 € za plačilo obveznosti za ukrepe na področju varstva kmetijskih površin pred
divjadjo in biomeliorativne ukrepe za leto 2022, v prvem polletju še ni bila realizirana, saj še
nismo prejeli sredstev iz tega naslova.
Proračunska postavka 11033 Spodbujanje odstrela divjih prašičev; planirana sredstva v višini
1.000,00 € so namenjena nakazilu članom LD Vransko za podporo odstrela divjih prašičev čez
načrtovano število. V prvem polletju smo prejeli in plačali za 2.500,00 € zahtevkov iz tega
naslova.
Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Proračunska postavka 04002 Gozdne ceste; planirana realizacija v višini 20.808,64 € za plačilo
vzdrževanja gozdnih cest v letu 2022, iz naslova pogodbe za vzdrževanja gozdnih cest v
občini Vransko za leto 2022 bo realizirana v drugi polovici leta. Realizacija v višini 24,46 €
predstavlja plačilo poračuna pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 2021.
13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE realizacija v višini 180.812,95 €
oz. 33,9 % na veljavni proračun.
Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunska postavka 04006 Redno vzdrževanje lokalnih cest; realizacija v višini 87.233,19 €
oz. 44,4 % na veljavni proračun zajema plačila za izvajanje obveznih nalog občine na tem
področju, za tekoče vzdrževanje občinskih cest po koncesijski pogodbi. Realizacija predstavlja
še plačilo nakupa prometnih znakov, zamenjavo modema na prikazovalniku hitrosti,
vzdrževanje COPS & road sistema, pri OŠ Vransko-Tabor, (pametni prometni znak) in
vzdrževanje ceste - odcep Brvar.
Proračunska postavka 04007 Zimska služba; realizacija v višini 59.735,79 € oz. 85,3 % na
veljavni proračun, zajema stroške plačil izvajalcem zimske službe po pogodbah (opravljanje
storitev posipanja cest, oranja snega, ter nakupa gramoza in soli za posipanje) za preteklo
zimo.
Proračunska postavka 04038 Vzdrževanje javnih površin; realizacija v višini 19.444,47 € oz.
54,8 % v primerjavi z veljavnim proračunom, predstavlja stroške po koncesijski pogodbi za
čiščenje javnih površin na območju občine Vransko.
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Proračunska postavka 13021 Sofinanciranje cestnih priključkov
Objavljen javni razpis v višini 50.000,00 €, na katerega se lahko posamezna gospodinjstva
prijavijo za sofinanciranje hišnega priključka za izvedbo asfaltne prevleke, je še odprt do
porabe sredstev. V prvem polletju smo realizirali 5.129,69 € odhodkov za izvedba
protiprašne zaščite na JP 916 302 Brode-Graščina in izdelavo popisov s pred izmerami za
protiprašno zaščito cest iz leta 2021.
Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunska postavka 04056 LC 490251 Vransko-Trg; Predvidena rekonstrukcija dela ceste za
vzpostavitev normalne prevoznosti lokalne ceste, v prvi polovici leta ni bila realizirana.
Proračunska postavka 04061 Izdelava PZI in dograditev pločnika za pešce ob R2-447 v
Prekopi realizacija v višini 1.908,41 € predstavlja poplačilo obveznosti iz leta 2021 iz naslova
investicijskega nadzora.
Proračunska postavka 13026 Kolesarske povezave; planirani odkupi zemljišč po katerih bo
potekala predvidena trasa kolesarskih povezav bo verjetno realizirana v drugi polovici leta.
Proračunska postavka 13030 JP 992551 Prekopa-Stopnik-Čeplje; planirana sredstva v višini
10.000,00 € za preplastitev ceste in izgradnjo hodnika za pešce na območju poslovne cone
Čeplje ob avtocesti, v prvem polletju ni bila realizirana.
Proračunska postavka 13031Obnova JP 916241 Čeplje-Vršnik; realizacija v višini 53.454,53€
predstavlja plačilo zgornjega ustroja, zemeljska dela, investicijski nadzor in plačilo projektne
dokumentacija za obnovo JP.
Proračunska postavka 15051 Ureditev osrednjega trga Vransko s parkirišči; planirana
sredstva, za nadaljevanje izvedbe ureditve osrednjega dela trga Vransko z izgradnjo mostu
preko Merinščice, bomo po vsej verjetnosti prestavili v leto 2023, saj še nimamo potrebne
dokumentacije za pričetek del.
Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa
Proračunska postavka 16030 Polnilna postaja; realizacija v višini 379,94 € oz. 29,2 % na
veljavni proračun zajema stroške električne energije za uporabo polnilne postaje.
Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava
Proračunska postavka 04009 Javna razsvetljava; realizacija v višini 6.249,46 € oz. 54,3% na
veljavni proračun predstavlja tekoče stroške porabe električne energije, plačilo zamenjave
posameznih luči z varčnimi, zamenjave žarnic in luči, zamenjave led solarne luči, vzdrževanje
javne razsvetljave, popravilo javne razsvetljave in iskanje napake na JR.
Podprogram 13069001 Investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje
Proračunska postavka 13060 WiFiEU; realizacija v višini 732 € oz. 50 % realizacijo na veljavni
proračun predstavlja polletni strošek naročnine na internet.
14 GOSPODARSTVO realizacija 71.176,63 € oz. 59,5 % na veljavni proračun.
Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Proračunska postavka 04044 RDO Dežela Celjska; realizacije na tej postavki v prvi polovici
leta ni bilo.
Proračunska postavka 04049 Razvojna agencija Savinja Žalec; realizacija v višini 3.914,34 €
predstavlja mesečne stroške po zahtevku za sofinanciranje nalog regionalnega razvoja ter
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plačilo zahtevka za sofinanciranje kadrovske štipendije RŠS za šolsko leti 2020-2021 za
podjetje Adopta d.o.o. in Kovinomont d.o.o.
Proračunska postavka 14020 Delovanje e-VEM; planirana realizacija na tej postavki v prvi
polovici leta ni bila realizirana, ker nismo prejeli zahtevka iz tega naslova.
Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Proračunska postavka 04015 Razvoj turizma in promocija občine; realizacija v višini
17.672,66 € oz. 96,1 % na veljavni proračun, zajema 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), izdelave kolesarskih zemljevidov, oblikovanje
Oglasa Dirka po Sloveniji, sofinanciranje BUS ture, uporabe dvorane v kulturnem domu za
sprejem ERAZMUS-izmenjave in nakup daril zanje, plačilo oglasa v Kroniki za leto 2021..
Proračunska postavka 04023 Javni zavod za kulturo, turizem in šport Vransko; realizacija v
višini 48.439,63 € oz. 53,1 % na veljavni proračun zajema stroške po pogodbi o zagotavljanju
sredstev iz občinskega proračuna v letu 2022 (za plače, prispevke in druge dajatve zaposlenih
po kadrovskem načrtu oz. sistemizaciji JZ; za kritje zavarovalnih premij za ŠD ter za tekoče
materialne stroške).
Proračunska postavka 14031 Sofinanciranje ostalih projektov, prireditev; realizacije v višini
150,00€ na tej postavki je iz naslova sofinanciranja projekta OK Šempeter, ustanovitev
sekcije za odbojko sede in prijava ekip na Evro ligo.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE realizacija 27.743,17 € oz. 32,4 % na veljavni
proračun.
Podprogram Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
Proračunska postavka 15010 Projekt LIFE BioTHOP; realizacija v višini 600,48€ oz. 50 % na
veljavni proračun, predstavlja plačilo zahtevka za leto 2021.
Proračunska postavka 15011 Evropski teden mobilnosti 2021,2022; Pod okriljem Evropske
komisije od 16. do 22. septembra že tradicionalno poteka Evropski teden mobilnosti. Namen
kampanje je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne
mobilnosti ter s tem prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa in s tem k
izboljšanju zdravja, razvoju urbanih središč po meri pešca in kolesarja in večji kvaliteti bivanja
na splošno. Ob Evropskem tednu mobilnosti 2022 načrtujemo izvedbo programa za
promocijo trajnostne mobilnosti. S programom smo kandidirali na javnem razpisu
Ministrstva za infrastrukturo. V primeru uspešne kandidature bo strošek občine zgolj DDV.
Sredstva za leto 2021 iz tega naslova smo prejeli v aprilu 2022.
Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Proračunska postavka 05001 Odpadki; realizacija v višini 64,95 € oz. 18,8 % na veljavni
proračun, predstavlja stroške odvoza smeti na avtobusni postaji. Mesečni strošek znaša
12,99 €.
Proračunska postavka 05004 Projekt RCERO; na tej postavki v prvi polovici leta še ni bilo
realizacije. Medsebojne kompenzacije po pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture so
sprovedene enkrat letno konec decembra.
Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Proračunska postavka 05005 Kanalizacija Vransko, Brode; realizacija v višini 2.919,09 €
predstavlja elektro instalacijska dela na črpališču (izkop ter ponovno zasutje, izdelava,
postavitev) in izdelavo projekta za MFE ČN Vransko- faza IZP.
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Proračunska postavka 05012 ČN Kasaze; realizacijo planiranih sredstev za nujna dela
investicijskega vzdrževanja in za izvedbo del pri nadgradnji nadzornega sistema kanalizacije
(ČN Kasaze) in dislocirane objekte, planiramo v drugi polovici leta. Realizacija v višini 418,59
€ predstavlja plačilo dobave in montaže klimatskih naprav na CČN Kasaze in dobavo
termostatske BPK5 omare z opremo.
Proračunska postavka 05016 Odpadna voda; realizacija v višini 2.808,42 € oz. 15 % na
veljavni proračun predstavlja plačilo izdelave poročevalske tabele - javna kanalizacija za leto
2022, sofinanciranje investicij v malo komunalno čistilno napravo enemu vlagatelju, stroške
investicijskega inženiringa in geodetskega posnetka za potrebe projektiranja nove
kanalizacije in posnetek obstoječega stanja. Preostanek sofinanciranja investicij v malo
komunalno čistilno napravo pričakujemo v drugi polovici leta.
Proračunska postavka 05017 ČN Vransko – II. faza; realizacija v višini 19.181,64 oz. 37,3% na
veljavni proračun predstavlja plačilo nadaljevanja izgradnje 2. faze ČN (700 PE) in sicer za
dograditev biološke stopnje z zgoščevalcem in plačilo investicijskega nadzora.
Proračunska postavka 05025 MKČN Prekopa; realizacija v višini 1.750,00 € predstavlja plačilo
revizije IDZ MKČN Prekopa.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST realizacija v
višini 234.110,49 € oz. 61,5 % na veljavni proračun.
Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Proračunska postavka 06019 Vodenje, vzdrž. katastra GJI- vodovod, kanalizacija; realizacija v
višini 2.177,70 € oz. 50 % na veljavni proračun predstavlja mesečne stroške vodenja in
vzdrževanja katastra v skladu s Pogodbo o najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi javno
infrastrukturo, izvajanjem in financiranjem gospodarskih javnih služb (z JKP d.o.o.).
Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje
Proračunska postavka 06001 Prostorski akti; realizacija v višini 5.734 € oz. 35,4 % na veljavni
proračun predstavlja 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 obravnave
pobud za OPN in plačilo izdelave strokovne podlage, urbanistične zasnove naselja Vransko.
Podprogram 16039001 Oskrba z vodo
Proračunska postavka 04011 Oskrba z vodo; realizacija v višini 572,42 € oz. 5,4 % je iz
naslova izdelave poročevalskih tabel - oskrba s pitno vodo za leto 2022. Planirana sredstva za
strošek sofinanciranja individualnih vodovodov v občini (javni razpis) ter morebitne stroške
obnove načrtujemo v drugi polovici leta.
Proračunska postavka 16032 Primarni vodovod Zaplanina-Ločica-Vransko;
Realizacija v višini 192.812,57 € oz. 92,4 % na veljavni proračun predstavlja plačilo gradbenih
del, strokovnega nadzora in investicijskega inženiringa na objektu »Oskrba s pitno vodo v
Savinjski regiji 1.sklop«, plačilo izdelave ocene podražitev in dodatnih del na projektu,
priprave poročila o izvajanju investicijskega projekta v skladu z UEM, plačilo nadomestila za
podelitev stavbne pravice, plačilo služnosti, plačilo odškodnine za izgradnjo in plačilo najema
dvorane v KD za sestanek. Preostanek realizacije načrtujemo do konca leta.
Proračunska postavka 16033 Odvodnjavanje meteornih voda; realizacija v višini 1.781,20€
predstavlja plačilo izdelave IZP, DGD in PZI za odvod meteornih voda zahodnega dela
Vranskega - Soseska 2. Planirana sredstva za izgradnjo meteornega odvodnika na vzhodnem
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delu trga Vransko z iztokom v potok Merinščico, s katerim bomo zagotovili zaščito pred
poplavami stanovanjskih objektov, bodo realizirana v drugi polovici leta ali v naslednjem
letu.
Podprogram 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Proračunska postavka 04024 Obnova mrliške vežice, ureditev parkirišča; realizacija v višini
1.645,75 € oz. 49,9 % na veljavni proračun, predstavlja plačilo stroškov odvoza smeti,
električne energije in postavitev cestne zapore ob pogrebih.
Proračunska postavka 16031 Zunanja ureditev pokopališča Vransko II. faza; planirana
ureditev dotrajanega zidu pri pokopališču in sanacija vhodnega portala na pokopališču, bo
izvedena v naslednjem letu.
Podprogram 16039004 Praznično urejanje naselij
Proračunska postavka 06032 Praznična okrasitev naselij; realizacija v višini 2.713,77 € oz.
135,7 % na veljavni proračun predstavlja montažo in demontažo novoletne razsvetljave ter
dokup novoletne razsvetljave (snežinke, veriga). Iz tega naslova je tudi realizacija
prekoračena.
Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnost
Proračunska postavka 04010 Druge komunalne dejavnosti; realizacija v višini 568,38 € oz.
43,7 %, prestavlja plačilo elektro vzdrževalnih del za polnilnico za e-kolesa ter praznjenja
greznice pri plezalni steni.
Proračunska postavka 04039 Večnamenski objekt Čeplje; realizacija v višini 507,77 € oz. 29,7
% na veljavni proračun predstavlja mesečni strošek električne energije ter vode in
komunalnih storitev ter popravilo žleba na tem objektu.
Proračunska postavka 16034 Javni sanitarij; realizacija v višini 1.396,27 € oz. 12,70% na
veljavni proračun zajema stroške čistilnega materiala in izvedbo vodovodnega priključka in
izvedbenega načrta priključka. Plačilo postavitve kemičnega stranišča in priklopa na vodo,
fekalno kanalizacijo in električno omrežje bo poravnano do konca leta.
Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Proračunska postavka 06002 Reševanje stanovanjskih problemov; realizacija v višini
10.281,68 € oz. 18,1 % na veljavni proračun predstavlja mesečni strošek tekočega
vzdrževanja in upravljanja, sredstva rezervnega sklada in adaptacij po planu vzdrževanja Sipra za stanovanja v občinski lasti.
Podprogram 16069002 Nakup zemljišč
Proračunska postavka 06007 Nakup zemljišč, realizacija v višini 13.918,98 € oz. 40,9 % na
veljavni proračun predstavlja plačilo geodetskih storitev (odmere, parcelacije), notarskih
storitev, ocene vrednosti dveh parcel in plačilo kupnine za nakup dela zemljišča LC LočicaZaplanina-Limovce (Vodovod Ločica-Zaplanina-Limovce) po predkupni pogodbi. Preostanek
realizacije načrtujemo v drugi polovici leta.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO realizacija 167,27 € oz. 6 % na veljavni proračun.
Podprogram 170069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
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Proračunska postavka 17070 Defibrilatorji; Realizacija v prvem polletju znaša 152,50 € in
predstavlja nakup baterije za defibrilator. Planiran nakup defibrilatorja, se bo izvedel v
naslednjem polletju, v kolikor se bo izkazala potreba po njem.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE realizacija 69.892,14€ oz. 32,2 % v
primerjavi z veljavnim proračunom.
Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina
Proračunska postavka 08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov; Planirana sredstva
v višini 5.000 €, namenjena za manjša vzdrževalna dela in stroške vzdrževanja spominskih in
sakralnih objektov, praviloma kapelic in znamenj, bodo realiziran av drugi polovici leta v
kolikor bomo prejeli zahtevek iz tega naslova.
Proračunska postavka 08026 Obnova Schwentnerjeve hiše-Ured.cent.za povezovanje lokalnih
ponudnikov; realizacija v višini 1.057,72 € oz. 65,9 % na veljavni proračun zajema plačilo
mesečnih stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev ter čiščenje žlebov in
popravilo obrob na S. hiši ter servis sistema tehničnega varovanja (ureditev tipkovnicemenjava tipk).
Proračunska postavka 08031 Obnova cerkve sv. Mihaela; realizacijo načrtujemo v drugi
polovici leta.
Proračunska postavka 18020 Obnova opleskov ter ureditev kuhinje in hodnika v
Schwentnerjevi hiši; V prvem polletju na tej postavki realizacije ni bilo.
Občina Vransko namerava s projektom Obnova opleskov ter ureditev kuhinje in hodnika v
Schwentnerjevi hiši kandidirati na javnem razpisu za varstvo kulturne dediščine Ministrstva
za kulturo. V primeru uspešne kandidature na javnem razpisu se bo investicija financirala iz
sredstev Ministrstva za kulturo (v višini 50 % upravičenih stroškov investicije), preostanek (50
% upravičenih stroškov investicije in neupravičeni stroški investicije) pa predstavlja lastno
udeležbo Občine Vransko.
Ob zaključku obnove zunanjosti Schwentnerjeve hiše se je pokazalo, da je za izvajanje
dejavnosti potrebna tudi obnova notranjščine hiše. Notranji zidovi so močno dotrajani, saj se
mestoma kažejo globoke razpoke, v večini prostorov odpada omet, ki ga vlažnost sten še
pospešuje. Prav tako so dotrajani tlaki v kuhinji in hodniku (vetrolovu). Po predhodnem
sondiranju bodo zidovi injektirani s kompatibilno maso, stari ometi bodo odstranjeni do trde
podlage, po potrebi bodo izvedeni novi ometi, izvedeno bo slikanje osnove in izdelane
stenske poslikave. V kuhinji in hodniku bodo obnovljeni tlaki, izvedlo se bo tudi talno
ogrevanje, ki pa ni upravičen strošek po javnem razpisu in se bo zato v celoti financiralo iz
lastnih sredstev Občine Vransko.
Podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina
Proračunska postavka 08033 Gasilski muzej Vransko; zajema stroške najemnine za gasilski
muzej PGD-ju Prekopa-Čeplje-Stopnik. V prvem polletju smo realizirali 2.100 € oz. 41,7 %
odhodkov iz tega naslova.
Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Proračunska postavka 08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec; realizacija v višini
26.196,13 € oz. 52,7 %, predstavlja mesečni strošek za plačilo materialnih stroškov delovanja
knjižnice, sredstva za plače ter prispevke zaposlenih in nabave knjižnega gradiva.
Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura
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Proračunska postavka 08028 Ljubiteljska kultura; realizacija v višini 7.788,50 €, predstavlja
102,5% realizacijo v primerjavi z veljavnim proračunom. Sredstva so namenjena za
sofinanciranje dejavnosti društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture in jim
občina namenja skupaj 7.000,00 €. Realizirali smo že plačilo dveh obrokov sredstev za
delovanje Folklornemu društvu Vransko. Literarnemu društvo LIvRa, Kulturnemu društvu
Vransko in Folklornemu društvu so bila izplačana še sredstva za leto 2021. Zato je realizacija
v primerjavi s planom prekoračena. Z rebalansom bomo sredstva prerazporedili na to
postavko. Preostala sredstva za leto 2022 bodo izplačana do konca proračunskega leta,
skladno s pogodbami o sofinanciranju kulturne dejavnosti.
Proračunska postavka 08032 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Žalec; sredstva v višini 600
€ bodo izplačana do konca proračunskega leta.
Podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Proračunska postavka 08030 Občinski informator; realizacija v prvem polletju znaša
11.621,40 € oz. 62,8 % v primerjavi z veljavnim proračunom. Realizacija predstavlja stroške
tiska Občinskega informatorja ter stroške lektoriranja in avtorskih prispevkov.
Proračunska postavka 08034 Informacijska platforma Moja občina; realizacija v višini
1.403,00 € oz. 41,7 % na veljavni proračun predstavlja strošek najema in vzdrževanja
informacijske platforme, preko katere se enotno urejajo glasilo Občinski informator, spletna
stran Občine Vransko (http://www.vransko.si), spletna stran Zavoda za kulturo, turizem in
šport Vransko (http://zkts-vransko.si/) ter informacijski portal MojaObčina/Vransko
(http://www.mojaobcina.si/vransko/).
Podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi
Proračunska postavka 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma Vransko; planirana
sredstva v višini 15.000 €, za investicijsko vzdrževanje kulturnega doma, v prvem polletju
niso bila realizirana, saj Ministrstva za kulturo javnega poziva za sofinanciranje vlaganj v
javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, še ni objavilo.
Podprogram 18049001 Programi veteranskih organizacij
Proračunska postavka 08015 Programi veteranskih organizacij; planirana sredstva v višini
500,00 € zajemajo sredstva, dodeljena na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti
in programov veteranskih organizacij (Združenje borcev za vrednote NOB Žalec - KO Vransko,
Zveza veteranov vojne za Slovenijo). Obveznosti iz tega naslova bodo realizirane v drugi
polovici leta.
Podprogram 18049004 Programi drugih posebnih skupin
Proračunska postavka 08024 Programi drugih posebnih skupin; načrtovana sredstva so bila
po javnem razpisu dodeljena Društvu upokojencev Vransko in Univerzi za tretje življenjsko
obdobje Vransko. Realizacija plačil bo izvedena v drugi polovici leta.
Podprogram 18059001 Programi športa
Proračunska postavka 08029 Programi športa; realizacija v prvem polletju znaša 19.281,69 €
oz. 43,4 % v primerjavi z veljavnim proračunom. Plačani so bili prvi trije oziroma prva dva
obroka sredstev za redno delovanje društev za leto 2022. Občina na osnovi letnega
programa športa, javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev in sklenjenih pogodb s
posameznimi društvi (Košarkarsko društvo Vrani Vransko, Nogometni klub Vransko,
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Planinsko društvo Vransko, Športno rekreativno društvo Ločica pri Vranskem, Športno
društvo Vransko, Društvo center jamskih doživetij, Športno društvo Papagaji, Športno
društvo S FIT in Društvo upokojencev Vransko) razdeli sredstva za redno delovanje
omenjenih društev. Za program je v celoti namenjeno 44.384,43 €. Izplačila se glede na
višino pripadajočih sredstev izvajajo v enkratnem znesku (do 500 €), v dveh obrokih (5011000 €), v štirih obrokih (1001-3000 €) ali v šestih obrokih (nad 3001 €). V prvi polovici so bila
izvedena plačila prvega oziroma drugega obroka.
19 IZOBRAŽEVANJE realizacija v višini 326.011,68 € oz. 46,1 % v primerjavi z veljavnim
proračunom.
Podprogram 19029001 Vrtci
Proračunska postavka 09001 OŠ Vransko-Vrtec Vransko; realizacija v prvem polletju
predstavlja plačilo sofinanciranja razlike v ceni med ekonomsko ceno ter prispevki staršev v
višini 183.321,11 € ter 949,69 € za plačilo spremljevalca gibalno oviranih otrok.
Proračunska postavka 09002 Vrtci izven občine Vransko; Sredstva v višini 16.066,23 € 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. Vrtci, ki jih
obiskujejo otroci izven občine so: OŠ Prebold, OŠ Vransko-Tabor-vrtec Tabor, Vrtci občine
Žalec, vrtec Anice Černejeve, OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, OŠ Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki, Mestna občina Ljubljana in Waldorfska šola Ljubljana.
Proračunska postavka 19020 Ureditev dodatnih prostorov za vrtec; planirano plačilo
projektne dokumentacije za ureditev dodatnih prostorov za vrtec, v prvi polovici leta ni bilo
realizirano.
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo
Proračunska postavka 09004 OŠ Vransko; realizacija v prvi polovici leta znaša 38.462,15 € oz.
44 % na veljavni proračun in zajema materialne stroške letnega delovnega načrta ter plačilo
dodatnih ur nemščine.
Proračunska postavka 09006 Večnamenska dvorana Vransko; realizacija v prvem polletju
znaša 4.682,33 € oz. 36,4 % na veljavni proračun in zajema povračilo stroškov investicijskega
vzdrževanja upravljalcu ZKTŠ, v skladu s pogodbo o zagotavljanju sredstev iz občinskega
proračuna, plačilo beljenja stene v ŠD in nakup premaza za stene ter plačilo stroškov
varovanja ŠD.
Proračunska postavka 09007 Stroški financiranja logopeda; realizacija v prvem polletju znaša
184,80 € oz. 39,3 % na veljavni proračun in je bila namenjena stroškom, po pogodbi II. OŠ
Žalec, za otroke iz občine Vransko, ki obiskujejo logopeda.
Proračunska postavka 09015 Waldorfska šola; realizacije v višini 2.177,20 € oziroma 66,9 %
na veljavni proračun zajema plačilo stroškov standardnega programa po pogodbi, za 5 otrok
iz občine Vransko, za obdobje od januar 2021 do vključno avgust 2021.
Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo
Proračunska postavka 09008 Glasbena šola Risto Savin Žalec; sredstva so bila porabljena za
izvajanje redne dejavnosti ter investicijska dela na podlagi programa dela v deležu občine
Vransko, realizacija v prvem polletju znaša 2.811,00 € oz. 50 % na veljavni proračun.
Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih
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Proračunska postavka 09014 UPI Žalec; sredstva namenjena za izobraževanje odraslih na
UPI-ju Žalec za leto 2022 v prvem poletju niso bila poravnana. Realizacija bo izvedena do
konca leta.
Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Proračunska postavka 09003 Šolski prevozi; sredstva so bila porabljena za regresiranje
osnovnošolskih prevozov, po Zakonu in na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb z
izvajalci. Realizacija v prvem polletju znaša 60,7 % na veljavni proračun, kar predstavlja
73.750,99 € odhodkov.
Proračunska postavka 09010 OŠ Glazija; sredstva so bila porabljena za plačilo materialnih
stroškov na podlagi podpisane pogodbe o financiranju, v deležu občine Vransko. Realizacija v
prvem polletju znaša 482,90 € oz. 57,7 % na veljavni proračun.
Proračunska postavka 09011 II. OŠ Žalec; realizacija v prvem polletju znaša 3.123,28 € oz.
47,1 % na veljavni proračun in zajema stroške za redno delovanje, materialne stroške (za
enega učence iz občine Vransko), investicijske transfere ter stroške prevoza otrok (za 1
učenca iz občine Vransko), vključenih v program izobraževanja otrok s potrebnimi potrebami
občine Vransko.
20 SOCIALNO VARSTVO realizacija 72.588,15 € oz. 45,6 % na veljavni proračun.
Podprogram 20029001 Drugi programi v pomoč družini
Proračunska postavka 10009 Enkratne pomoči ob rojstvu otrok; realizacija v prvem polletju
znaša 2.500 € (deset vlagateljev) oz. 41,7 % na veljavni proračun. Višino sredstev določi OS,
razdeljena pa so na podlagi Pravilnika o enkratni pomoči novorojenčkov in seveda na podlagi
vloge staršev (višina sredstev za enega otroka znaša 150 €, za drugega 250 €, za tretjega 350
€ ter za četrtega in vse nadaljnje 400 €).
Proračunska postavka 20021 Novoletna obdaritev otrok; realizacija na tej postavki znaša
1.847,98 € oz. 57,8 % na veljavni proračun in zajema strošek obdaritve otrok v decembru
2021.
Podprogram 20049002 Socialno varstvo invalidov:
Proračunska postavka 10003 Družinski pomočnik; realizacija v višini 882,38 € predstavlja
plačilo stroškov za delno izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku-eni upravičenki, za
mesec december 2021, skladno z Zakonom o socialnem varstvu.
Proračunska postavka 10005 Varstveno delovni centri; realizacija v prvem polletju znaša
4.213,95 € oz. 40,7 % in zajema stroške oskrbnine za domsko varstvo odraslih oseb z motnjo
v duševnem razvoju (CUDV Črna na Koroškem).
Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih
Proračunska postavka 10002 Domovi za starejše; realizacija v prvem polletju znaša 25.955,89
€ oz. 42,2 % na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za plačilo domske
(institucionalne) oskrbe osebam s stalnim prebivališčem v občini Vransko; oskrbovanci so
nameščeni v Zavodu Sv. Rafaela Vransko, Dom Taber, Deos d.o.o. ter DU Franc Salamon
Trbovlje.
Proračunska postavka 10004 Pomoč družini na domu; zajema stroške socialno varstvenih
storitev Zavoda Sv. Rafaela Vransko, ki predstavljajo višjo kvaliteto življenja starostnikov.
Število upravičencev se zadnje obdobje giblje med 21 in 22. Polletna realizacija znaša
28.195,85 € oziroma 64,2 % glede na veljavni proračun.
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Proračunska postavka 20042 Prostofer; realizacija v prvem polletju znaša 2.880,55 € in
predstavlja plačilo najema avtomobila, najema dvorane v KD za usposabljanje prostofer,
plačilo nalepke z grbom za avto, vinjete in zloženke. Realizacija predstavlja še plačilo
mesečnega stroška v višini 75 € brez ddv za sofinanciranje klicnega centra.
Podprogram 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Proračunska postavka 07007 Enkratne den. soc. pomoči-topli obrok; realizacija v višini
2.268,84 € oz. 28,4 % na veljavni proračun predstavlja stroške plačila toplega obroka
upravičencem ( trenutno šestim ).
Proračunska postavka 10007 Subvencioniranje stanarin; realizacija v prvem polletju znaša
1.211,05 € oz. 54,5 % na veljavni proračun. Sredstva se 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 CSD ugotovi, da družina ne
dosega dohodkov, ki zagotavljajo minimalno socialno varnost. Trenutno je občina Vransko na
podlagi odločb CSD zavezana za plačilo petih tržnih najemnin. Občine so upravičene do
refundacije celotnih subvencioniranih tržnih najemnin s strani države enkrat letno na podlagi
podanega zahtevka.
Proračunska postavka 20041 Plačilo pog. stroškov za osebe brez premoženja; Sredstva so
planirana za 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.
Realizacija v prvem polletju znaša 1.688,43 € in predstavlja stroške pokopa dveh občanov
brez premoženja.
Podprogram 20049005 Socialno varstvo zasvojenih
Proračunska postavka 20040 Dnevni center Želva; Planirana sredstva v višini 350 € za plačilo
prispevka za bivanje občanov občine Vransko v dnevnem centru Želva, v prvem polletju niso
bila izkoriščena, saj nismo prejeli zahtevkov iz tega naslova.
Podprogram 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Sredstva so na osnovi javnega razpisa dodeljena društvom, neprofitnim organizacijam in
ustanovam, humanitarnim organizacijam (Rdeči križ, Karitas) in drugim izvajalcem
programov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti (letovanje otrok ipd).
Proračunska postavka 07004 Dotacije društvom s področja socialnega varstva; za
sofinanciranje delovanja društev s področja socialnega varstva je namenjenih 2.600 € in
realizacijo načrtujemo v drugi polovici leta. Za naslednja društva: Združenju multiple
skleroze, Društvo gluhih in naglušnih, Društvo psoriatikov, Slovensko društvo Hospic, Društvu
dializnih in ledvičnih bolnikov in Župnijskemu uradu Griže. Polletna realizacija znaša 242,00 €
oz. 9,3 % na veljavni proračun in predstavlja plačilo za leto 2022, dvema društvoma.
Proračunska postavka 07005 Medobčinska zveza Rdečega križa Žalec; realizacija v višini
716,00 € predstavlja plačilo dveh obrokov Rdečemu križu, preostanek načrtujemo do konca
leta.
Proračunska postavka 07006 Karitas Vransko; Sredstva v višini 1.662,00 €, namenjena za
delovanje humanitarne organizacije na osnovi letne pogodbe, po izvedenem javnem razpisu
bodo realizirana v drugi polovici leta.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA realizacija 3.832,50 € oz. 44,5 % na veljavni proračun.
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Podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače
zadolževanja
Proračunska postavka 01016 Obresti za kredite; realizacija v višini 3.547,50 € oz. 43,2 % na
veljavni proračun predstavlja plačilo obresti iz naslova kratkoročnega kredita in dveh
dolgoročnih kreditov.
Podprogram 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Proračunska postavka 01015 Obravnavanje kreditov; realizacija v višini 285,00 € oz. 71,2 %
predstavlja strošek najema kratkoročnega kredita.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAM IN OBVEZNOSTI realizacije v prvem polletju znaša 49.330,80 €
oz. 10,4 % v primerjavi z veljavnim proračunom.
Podprogram 23029001 Rezerva občine
Proračunska postavka 08007 Proračunska rezerva; proračunska rezerva za leto 2022 je
oblikovana v višini 30.769,95 €. Predstavlja izločena finančna sredstva po Zakonu o javnih
financah (obvezna proračunska rezervacija) in jih občina nameni za nenačrtovane odhodke v
primeru naravnih in drugih nesreč. V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 31.602,50
€ za sanacijo cest po neurju, za izvedbo betonske grede na pilotni steni v Zahomcah, za
plačilo projektne dokumentacije PZI, za interventno sanacijo mostu čez Podgrajščico, plačilo
dodatnih nepredvidenih del na tem mostu in plačilo nadzora za to sanacijo mostu ter plačilo
nadzora za sanacijo plazu na LC 490211.
Proračunska postavka 08037 SARS-CoV-2 (COVID 19); realizacija v višini 1.495€ oz. 7,6 %
predstavlja plačila iz naslova nakupa hitrih testov.
Upajmo, da planiranih sredstev za plačilo stroškov, ki bi nastali v primeru epidemije v
letošnjem letu ne bo potrebno več koristiti.
Podprogram 23029002 Posebni programi v primeru nesreč
Proračunska postavka 08022 Posebni programi v primeru nesreč; v prvem polletju smo
ustvarili 16.083,30 € odhodkov iz naslova poplačila sanacije plazu na LP 490211, geodetskega
načrta po končani gradnji plaz Zaplanina in plačilo sofinanciranja prevoza pitne vode.
Podprogram 23039001 Splošna proračunska rezervacija
Proračunska postavka 01042 Rezerva; postavka v višini 5.000 €, predstavlja oblikovanje
proračunske rezerve, za nepredvidene odhodke ter izdatke proračuna v tekočem
proračunskem letu ali za medletno prerazporeditev sredstev. V prvem polletju znaša
realizacija 150 € in predstavlja plačilo prispevkov za obnovo cerkve namesto venca za
pokojne.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V tem računu v prvem polletju ni bilo realizacije.
RAČUN FINANCIRANJA
Občina je v prvem polletju leta 2022 odplačala 66.363,65 € kratkoročna kredita najetega v
začetku leta in 70.900,98 € iz naslova dolgoročnih kreditov pri banki. V prvem polletju smo
odplačali tudi 19.524,41 € iz naslova sofinanciranja investicij skladno s 23. členom ZFO-1 in
56. členom ZIPRS1718.
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PRIHODKI
Realizirani prihodki proračuna občine Vransko v prvem polletju leta 2022 znašajo
1.436.063,70 € kar predstavlja 41,1 % realizacijo prihodkov veljavnega proračuna.
Po strukturi prihodkov so le ti bili realizirani : 70 davčni prihodki 48,4 %, 71 nedavčni prihodki
27,8 % in 74 transferni prihodki 23,7 %.
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
Konto 700020 Dohodnina občinski vir; realizacija v prvem polletju znaša 50 % in je v skladu z
načrtovanim. Pri načrtovanju smo upoštevali izračune in usmeritve Ministrstva za finance za
leto 2022. V občinski proračun smo iz tega naslova v prvem polletju pridobili 1.040.156,00 €
prihodkov.
703 Davki na premoženje
Konto 703000 Davek od premoženja od stavb-fizičnih oseb; realizacija v višini 589,95 €
predstavlja plačilo davka na premoženje od stavb od fizičnih oseb.
Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek, rekreacija; realizacije na tem
kontu v prvem polletju ni bilo.
Konto 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine; realizacija v višini 21 €
predstavlja plačilo zamudnih obresti od davkov na nepremičnine.
Konto 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb; realizacija v
prvem polletju znaša 28.832,16 €, kar je v skladu z načrtovanim.
Konto 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb; realizacija v
prvem polletju znaša 39.211,75 €, kar je v skladu z načrtovanim.
Konto 703005 Zamudne obresti iz naslova nad. za upor. stav. zemljišča; realizacija v prvem
polletju znaša 295,39€.
Konto 703100 Davek na vodna plovila; v prvi polovici proračunskega leta realizacija na tem
kontu znaša 105,00 €.
Konto 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine; realizacije v prvem poletju, na tem
kontu, ni bilo.
Konto 703200 Davek na dediščine in darila; realizacija v prvem polletju znaša 1.137,62 €.
Konto 703202 Zamudne obresti od davkov občanov; realizacije v prvem polletju na tem
kontu ni bilo.
Konto 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb; realizacija, na tem kontu, v
prvem polletju znaša 26,40€, razliko pričakujemo v drugem polletju.
Konto 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb; v prvi polovici proračunskega
leta je bilo realiziranih 20.194,40 € prihodkov iz tega naslova.
Konto 703303 Zamudne obresti od davkov na promet nepremičnin; na tem kontu v prvem
polletju ni bilo realizacije.
704 Domači davki na blago in storitve
Konto 704403 Davek na dobitke od iger na srečo; v prvem polletju je bilo realizacije 59,32 €.
Konto 704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo; na tem kontu
realizacija v prvem polletju ni bilo.
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Konto 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
realizacija v prvem polletju znaša 12.507,01 €, kar predstavlja 25,8 % veljavnega proračuna iz
tega naslova.
Konto 704704 Turistična taksa; v prvi polovici leta smo iz tega naslova prejeli 5.774,80 €
prihodkov.
Konto 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest; realizacija je 118,5 % glede na veljavni
proračun, kar predstavlja znesek v višini 15.401,76 €.
706 Drugi davki in prispevki
Konto 706099 Drugi davki; realizacija v višini – 2.209,26 € predstavlja nerazporejena plačila
podračunov, ki se do konca leta ustrezno prerazporedijo na konte.
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Konto 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb; iz tega naslova
v prvi polovici leta ni bilo nakazil.
Konto 710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb; realizacije v prvi
polovici proračunskega leta, na tem kontu ni bilo.
Konto 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled; realizacije na tem kontu v prvem
polletju še ni bilo.
Konto 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore; realizacija v višini 2.004,00 €
predstavlja prihodke iz naslova mesečne najemnine Telekoma d.d.
Konto 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja; delež najemnin, ki jih podjetje Sipro
nakaže v občinski proračun. Evidenco najemnikov vodi Sipro Žalec, ter s tem tudi evidenco
plačil, neplačil in vodi ustrezne postopke. Realizacija na tem kontu, v prvem polletju, znaša
10.780,44 €.
Konto 710304 Prihodki od drugih najemnin; realizacija v višini 55.950,20 € oz. 46,6 % na
veljavni proračun in predstavlja del plačanih obveznosti iz naslova grobnin za leto 2021 ter
najemnine JKP za komunalno infrastrukturo (mesečno 8.917 € brez ddv).
Konto 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij; realizacijo na tem kontu pričakujmo v
drugi polovici leta.
711 Takse in pristojbine
Konto 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo; realizacija v prvem
polletju znaša 2.327,30 €.
Konto 711199 Druge pristojbine; na tem kontu v prvem polletju še ni bilo realizacije.
Konto 712001 Globe za prekrške; realizacija na tem kontu v prvem polletju znaša 8.527,50 €.
Konto 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora; realizacija iz tega naslova v
prvem poletju znaša 3.976,17€ oz. 79,5 % na veljavni proračun.
Konto 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o
prekrških; realizacije iz tega naslova v prvem polletju ni bilo.
Konto 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev; v prvi polovici leta je bilo iz tega naslova
pridobljenih 84,68 € prihodkov iz naslova vnosa v program Ajda 2021-neurje s poplavami 18.
julij 2021 in delne povrnitve stroškov električne energije za električno polnilnico.
Konto 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov; realizacija v prvem polletju znaša
8.349,74€ , preostanek planiranih prihodkov načrtujemo v drugi polovici leta.
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Konto 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja;
realizacija v višini 16,84 € predstavlja plačila iz naslova doplačil družinskega pomočnika.
Konto 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki; realizacija v višini 1.377,50 €, zajema prihodke
iz najemnine za oddajanje mleka v mlekarni Čeplje za obdobje od 1.7.2021 do 31.12.2021,
povračilo sredstev za nakup hitrih testov in povračilo stroškov uradne cenitve za prodajo
zemljišča.
72 KAPITALSKI PRIHODKI v proračunu kapitalskih prihodkov nismo planirali.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
Konto 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč; realizacija v prvem polletju znaša 375 €
za kupnino za par.št.768/2 k.o. 1012-Vransko (ID 7217383) v izmeri 68m2 in parc.št.
1310/12, k.o. 1013-Jeronim (ID 7217386) v izmeri 36m2.
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Konto 740000 Prejeta sredstev iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna; realizacija
v prvem polletju iz naslova finančne izravnave znaša 11.256,00 € (1.876 € mesečno).
Konto 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije; realizacija v višini
7.857,69€ predstavlja prihodke iz naslova sredstev požarne takse in energetske prenove
športne dvorane. Načrtovane prihodke iz naslova sanacij dveh plazov, prihodkov LAS (za ŠH),
za primarni vodovod Zaplanina-Ločica-Vransko, za projekt pametni koridorji med regijsko
povezanih občin, Evropski teden mobilnosti 2021,2022 in preostanek takse Mors,
načrtujemo do konca leta.
Konto 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo; realizacija v
višini 19.104,74€ predstavlja prejeta sredstva iz naslova letnega nadomestila za upravljanje
državnih gozdov, dodatnih sredstev za financiranje družinskega pomočnika za leto 2021,
povračila skupne občinske uprave za medobčinski inšpektorat za leto 2021 in sofinanciranja
priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021.
Konto 740019 Prejeta sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin;
realizacija na tem kontu v prvem polletju znaša 120.624 € (mesečno 20.104 €).
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
Konto 741101 Prejeta sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje
kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020; realizacija v višini 21.348,6 € prestavlja
prihodke iz naslova energetske prenove športne dvorane.
Konto 741300 Prejeta sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz
kohezijskega sklada;
Načrtujemo prihodke v višini 138.730,17€ € iz naslova sofinanciranja izgradnje primarnega
vodovoda Zaplanina-Ločica-Vransko.

Vransko, julij 2022
Pripravila: SOU občine Tabor-Vransko, OU občine Vransko
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