URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. marec 2011
VSEBINA
AKTI OBČINE
1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2011
2. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2012
3. ODLOK o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor –
Vransko«

Številka 8/2011
AKTI OBČINE
1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2011
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 , 60/07 in dopolnitve), 29.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 127/06-ZJZP
in 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09 ) in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) je
Občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 15.
marca 2011 sprejel

4. SKLEP o ukinitvi javnega dobra
JAVNE OBJAVE
5. VABILO k dajanju ponudb za nezavezujoče javno
zbiranje ponudb zaradi oddaje oglasnih površin na
nosilcih zunanjega oglaševanja na področju
Občine Vransko
ZAPISNIKI
6. ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
7. ZAPISNIK 2. redne seje Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe
8. ZAPISNIK 4. redne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
9. ZAPISNIK 2. razširjene redne seje Sosveta za
varnost občanov občine Vransko

ODLOK
o proračunu Občine Vransko za leto 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2011
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
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Proračun 2011
v EUR
4.524.134
2.580.226
2.003.155
1.735.055
192.900
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704 Domači davki na blago in
storitve
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75.200

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

577.071
121.785

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

312.000
2.000

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov
731 Prejete donacije iz tujine

0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.631.909
1.631.909

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

4.589.259

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

200
4.000
5.000
446.086

310.000

0

933.193
187.794

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

629.804
40.000
45.077

Skupina/Podskupina kontov

76.033
336.061
1.970.147
1.970.147

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

726.858
18.113

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

-65.125

708.745

0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

30.518

959.062
93.728
453.240

Proračun
2011
v
EUR
0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0
0

Proračun
2011
v
EUR
150.000
150.000
150.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

291.802
291.802
291.802

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

-206.927

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

-141.802

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

314.810

65.125
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvoljnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavkekonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan
Občine Vransko. Župan je odredbodajalec.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
ZJF tudi naslednji prihodki:
1.
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01,
110/01 in 105/06)), ki se uporabijo za nakup
opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
2.
prihodki
od
republiške
takse
za
obremenjevanje voda, ki se porabijo za financiranje
investicij v
kanalizacijsko omrežje;
3.
prihodki od takse za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za
financiranje
investicije-Regionalni center za ravnanje z
odpadki ( RCERO )
4.
prihodki od najemnin za gospodarsko javno
infrastrukturo
5.
drugi prihodki, katerih namenska raba je
predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se
v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov
uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(proračunski uporabniki)
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi
(občinski svet, župan, nadzorni odbor, režijski obrat) in
občinska uprava.
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v
skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu
proračuna.
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Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke
uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti
oziroma pogodobo o sofinanciranju dejavnosti.
6. člen
(dodeljevanje sredstev in način porabe)
Za delovanje neposrednh proračunskih uporabnikov se
v proračunu zagotovitjo sredstva za plače in prispevke,
za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in
za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov
posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v
skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih
uporabnikov se dogovori s pogodbo.
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo
mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občine.
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov
zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in
materialne stroške največ 1 (en) dan pred izplačilom zapadlostjo le-teh, pri čemer se morajo upoštevati roki
plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način
zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z
zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s
posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo
izvrševati svoje naloge v mejah sredsetv, ki so jim
odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za
katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo,
določeno z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z
javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna
obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za
izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz
proračuna, upoštevati roke plačil, ki so določeni z
Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in
občinskemu svetu o rezalizaciji nalog najmanj dva krat
letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po
potrebi.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uprabnika)
med glavnimi programi v okviru področja proračunske
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porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva
proračuna na posameznem področju oziroma pri
neposrednbem uporabniku s sklepom:
-

-

če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker
planiranih srestev na določenih postavkah
zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče
porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe za
povečanje sredsetv;
če se na določenih postavkah izkažejo
prihranki, na drugih pa nastane potreba po
dodatnih sredstvih;
če to narekuje dinamika izvajanja investicij in
realizacija.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi
realizaciji.
9. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
razporeja splošno proračunsko rezervacijo za
financiranje posmeznih namenov javne
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče
predvideti
zadostnih
sredstev.Dodeljena
sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt proračunskega
uporabnika;
odloča o uporabi proračunske rezerve za
namene iz 49. člena ZJF v višini v proračunu
načrtovane proračunske rezerve;
odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče
potrebe;
odloča o kratkoročnem zadolževanju za
financiranje javne porabe, vendar ne več kot
do 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega
leta;
če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove
obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov
za ta namen v okviru večjih pričakovanih
prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s
proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v
okviru možnih prihrankov sredstev;
odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi
bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z
višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče izterjati;
izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine;
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-

odloča o nakupu premoženja v skladu s
sprejetimi proračunskimi postavkami;
opravlja druge naloge za katere je pooblaščen
s področnimi predpisi.

10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe naproračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic
porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za blago, storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami in prevzemanje obveznosti za materialne
stroške (dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev) in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v
finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih
programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik (župan) neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitivi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračuinski
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži
kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu
izkazuje posebej.
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Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu
ali jih ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2011
znašajo 18.000,00EUR.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča
župan in onjihovi uporabi poroča občinskmeu svetu z
zaključnmim računom.
13. člen
(proračunski skladi)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje
likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega
leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za
izvrševanje proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih
naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za
nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF.

Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan
za nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu
z likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni
organ občine.

Proračunska rezerva se v letu 2011 se oblikuje v višini
27.077,00 EUR.

Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v
sprejem županu.

Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in
drugih nesreč, ki jih povrzočajo naravne sile in ekološke
nesreče.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
27.077,00 EUR. Župan in o tem s pisnim poročilom
obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana
občinski svet.

16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih porošetv občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se
lahko
občina
likvidnostno
zadolži
znotraj
proračunskega leta, vendar največ do višine 5 %
zadnjega sprejetega proračuna.

Proračunski rezervni sklad v letu 2011 predstavljajo
tudi na posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena
za odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2011 v
višini 27.077,00 EUR.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko
zadolži do višine 150.000 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij v letu 2011 ne bo dajala poroštev.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
STVARNEGA IN FINANČNEGA
DRŽAVE
14. člen

IN PRODAJE
PREMOŽENJA

17. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

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

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina) in pravne osebe, v katerih ima občina
prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2011 ne smejo
zadolževati.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim
premoženjem občine sprejme župan. Premičnega
premoženja v posamični vrednosti do 3.000,00 EUR,
razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt
razpolaganj s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in
razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem
do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo,
ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno
skleniti neposredno pogodbo, lahko pa pa odločitev o
posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti
občinskemu svetu.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v
letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja.
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19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu občine »Občinski Informator - Uradne
objave Občine Vransko.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se
objavita na spletnih straneh Občine Vransko,
www.vransko.si.
PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
Št.: 410/2011-1
Vransko, 15. marec 2011

1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2012
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 , 60/07 in dopolnitve), 29.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 127/06-ZJZP
in 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09 ) in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) je
Občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 15.
marca 2011 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Vransko za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2012
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Skupina/Podskupina kontov

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

1.735.881
192.900
75.200
296.985
72.785
200
4.000
5.000
215.000
50.000
0
50.000

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov
731 Prejete donacije iz tujine

0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

716.077
716.077

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

0

3.128.636
798.666
190.440
31.258
508.891
23.000
45.077
883.028
22.253
449.290
76.083
335.402
1.060.319
1.060.319

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

386.622
16.000

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

-61.592

370.622

Proračun
2012 v EUR
3.067.043
2.300.966
2.003.981
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Proračun
2012
v
EUR
0
0

programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvoljnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0

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

0

3. člen
(izvrševanje proračuna)
0
0

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
ZJF tudi naslednji prihodki:

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavkekonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan
Občine Vransko. Župan je odredbodajalec.

Proračun
2012
v
EUR
0
0
0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

141.802
141.802
141.802

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

-203.394

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

-141.802
61.592

1.
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01,
110/01 in 105/06)), ki se uporabijo za nakup
opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
2.
prihodki
od
republiške
takse
za
obremenjevanje voda, ki se porabijo za financiranje
investicij v
kanalizacijsko omrežje;
3.
prihodki od takse za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za
financiranje
investicije-Regionalni center za ravnanje z
odpadki ( RCERO )
4.
prihodki od najemnin za gospodarsko javno
infrastrukturo
5.
drugi prihodki, katerih namenska raba je
predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se
v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov
uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(proračunski uporabniki)

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

324.799

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne
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Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi
(občinski svet, župan, nadzorni odbor, režijski obrat) in
občinska uprava.
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v
skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu
proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke
uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti
oziroma pogodobo o sofinanciranju dejavnosti.
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6. člen
(dodeljevanje sredstev in način porabe)
Za delovanje neposrednh proračunskih uporabnikov se
v proračunu zagotovitjo sredstva za plače in prispevke,
za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in
za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov
posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v
skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih
uporabnikov se dogovori s pogodbo.
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo
mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občine.
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov
zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in
materialne stroške največ 1 (en) dan pred izplačilom zapadlostjo le-teh, pri čemer se morajo upoštevati roki
plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način
zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z
zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s
posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo
izvrševati svoje naloge v mejah sredsetv, ki so jim
odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za
katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo,
določeno z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z
javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna
obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za
izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz
proračuna, upoštevati roke plačil, ki so določeni z
Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in
občinskemu svetu o rezalizaciji nalog najmanj dva krat
letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po
potrebi.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uprabnika)
med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva
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proračuna na posameznem področju oziroma pri
neposrednbem uporabniku s sklepom:
-

-

če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker
planiranih srestev na določenih postavkah
zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče
porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe za
povečanje sredsetv;
če se na določenih postavkah izkažejo
prihranki, na drugih pa nastane potreba po
dodatnih sredstvih;
če to narekuje dinamika izvajanja investicij in
realizacija.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi
realizaciji.
9. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
razporeja splošno proračunsko rezervacijo za
financiranje posmeznih namenov javne
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče
predvideti
zadostnih
sredstev.Dodeljena
sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt proračunskega
uporabnika;
odloča o uporabi proračunske rezerve za
namene iz 49. člena ZJF v višini v proračunu
načrtovane proračunske rezerve;
odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče
potrebe;
odloča o kratkoročnem zadolževanju za
financiranje javne porabe, vendar ne več kot
do 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega
leta;
če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove
obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov
za ta namen v okviru večjih pričakovanih
prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s
proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v
okviru možnih prihrankov sredstev;
odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi
bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z
višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče izterjati;
izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine;
odloča o nakupu premoženja v skladu s
sprejetimi proračunskimi postavkami;
opravlja druge naloge za katere je pooblaščen
s področnimi predpisi.
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10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe naproračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic
porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za blago, storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami in prevzemanje obveznosti za materialne
stroške (dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev) in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v
finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih
programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik (župan) neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitivi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračuinski
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži
kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu
izkazuje posebej.
Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu
ali jih ni bilo mogoče načrtovati.
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Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2012
znašajo 18.000,00EUR.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča
župan in onjihovi uporabi poroča občinskmeu svetu z
zaključnmim računom.
13. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 se oblikuje v višini
27.077,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in
drugih nesreč, ki jih povrzočajo naravne sile in ekološke
nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
27.077,00 EUR. Župan in o tem s pisnim poročilom
obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana
občinski svet.
Proračunski rezervni sklad v letu 2012 predstavljajo
tudi na posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena
za odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2012 v
višini 27.077,00 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
STVARNEGA IN FINANČNEGA
DRŽAVE
14. člen

IN PRODAJE
PREMOŽENJA

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga
sprejme občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim
premoženjem občine sprejme župan. Premičnega
premoženja v posamični vrednosti do 3.000,00 EUR,
razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt
razpolaganj s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in
razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem
do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo,
ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno
skleniti neposredno pogodbo, lahko pa pa odločitev o
posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti
občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
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Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje
likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega
leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za
izvrševanje proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih
naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za
nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan
za nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu
z likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni
organ občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v
sprejem županu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih porošetv občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se
lahko
občina
likvidnostno
zadolži
znotraj
proračunskega leta, vendar največ do višine 5 %
zadnjega sprejetega proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko
zadolži do višine 0 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij v letu 2012 ne bo dajala poroštev.
17. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina) in pravne osebe, v katerih ima občina
prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2012 ne smejo
zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v
letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja.
19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu občine »Občinski Informator - Uradne
objave Občine Vransko.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se
objavita na spletnih straneh Občine Vransko,
www.vransko.si.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
Št.: 410/2011-2
Vransko, 15. marec 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor –
Vransko«
V skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08,79/09 in 51/10) 15.
členom Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št.
120/2006, 51/10) in 16. členom Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) sta Občinski svet
Občine Tabor z dne 09.03.2011 na 4. redni seji in
Občinski svet Občine Vransko z dne 15.03.2011 na 4.
redni seji sprejela
ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko«
1. člen
SPLOŠNO
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne
občinske uprave, določi njegovo ime in sedež,
delovno področje, notranja organizacija,
vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih
pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in
obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih
organov v razmerju do organa skupne
občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
PODROČJE SOU
(1) Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor in Občina
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko ustanovita
organ skupne občinske uprave za skupno
opravljanje nalog občinske uprave na področju:
- občinske finančne službe.
(2) Ustanoviteljske
pravice
občin,
razen
sprejemanja sprememb in dopolnitev tega
odloka ter zagotavljanje proračunskih sredstev
za delovanja organa skupne uprave, za kar so
pristojni občinski sveti, izvršujeta župana občin
ustanoviteljic.
(3) Župana imenujeta in razrešujeta vodjo skupne
občinske uprave, sprejmeta kadrovski načrt,
program dela in finančni načrt skupne občinske
uprave, nadzorujeta delo ter dajeta skupne
usmeritve
glede
splošnih
vprašanj
organiziranja in delovanja skupne občinske
uprave.
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3. člen
IME, SEDEŽ, ORGANIZACIJA SOU
(1) Ime organa skupne občinske uprave je:
»SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN
TABOR-VRANSKO«.

Zakonom o javnih uslužbencih. Vodja SOU je
uradnik na položaju.
(2)

Vodja SOU mora imeti univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih
izkušenj.

(3)

Vodja SOU odgovarja za izvrševanje nalog, ki
spadajo v krajevno pristojnost posamezne
občine ustanoviteljice županu in direktorju
občinske uprave te občine, za delo SOU v
celoti
pa
obema
županoma
občin
ustanoviteljic.

(4)

Vodja predstavlja SOU, organizira opravljanje
nalog SOU, skrbi za izdelavo – realizacijo
programa dela ter opravlja vse druge
organizacijske naloge, ki so potrebne za redno,
pravočasno, strokovno in učinkovito delo SOU.

(5)

Župana
občin
ustanoviteljic
določita
sistemizacijo delovnih mest v SOU na predlog
vodje SOU in odločata o sklepanju in
prenehanju delovnih razmerij, zaposlenih v
SOU.

(2) Skrajšano ime organa je: SOU občin Tabor –
Vransko (v nadaljevanju SOU).
(3) SOU ima status samostojnega skupnega
organa občin iz 2. člena tega odloka.
(4) Sedež SOU je na Občini Tabor, Tabor 21,
3304 Tabor.
(5) SOU uporablja žig
okrogle oblike. Ob
zgornjem robu žiga je napis: SOU občin Tabor
– Vransko, na spodnjem robu pa je naveden
sedež SOU: Tabor 21, 3304 Tabor.
(6) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe SOU,
imajo v glavi dokumenta naziv SOU, izdajajo
pa se v imenu krajevno pristojne občine
ustanoviteljice.
4. člen
NALOGE SOU
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

SOU opravlja svoje delo v prostorih občinske
uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima
sedež.
SOU opravlja strokovne naloge občinskih
uprav občin ustanoviteljic:
- Medobčinska finančna služba: proračunsko
računovodstvo in knjigovodstvo.
SOU opravlja svoje naloge v skladu z zakoni,
podzakonskimi predpisi in predpisi občin
ustanoviteljic in so podrobneje opredeljene s
pogodbo, katere skleniteljici
sta občini
ustanoviteljici, podpisnika pa župana obeh
občin.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom
zaposlenega v SOU odgovarjata občini
ustanoviteljici solidarno.
SOU mora pri izvrševanju s pogodbo
določenih nalog ravnati po usmeritvah župana
in nalogah direktorja občinske uprave občine
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost
zadeva sodi, glede splošnih vprašanj
organiziranja in delovanja uprave pa po
skupnih usmeritvah obeh županov občin
ustanoviteljic.

6. člen
KADROVANJE
(1)

Občina, v kateri ima SOU sedež, ima za javne
uslužbence SOU status delodajalca.

(2)

Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujeta
župana občin ustanoviteljic.

(3)

S pisnim pooblastilom lahko izvrševanje pravic
in dolžnosti župana preneseta na vodjo SOU.
7. člen
SREDSTVA ZA DELO, PROSTOR, OPREMA
IN FINANCIRANJE SOU

(1)

Sredstva za delo SOU in druga materialna
sredstva zagotavljata občini ustanoviteljici v
svojih proračunih, po procentu opravljenih
nalog za posamezno občino, ki je natančno
opredeljen v medsebojni pogodbi in znaša za
Občino Tabor 45 %, za Občino Vransko pa 55
%.

(2)

Nakup opreme, ki je potrebna za delo SOU,
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju
vodja SOU. Izbiro najboljšega ponudnika
predlaga strokovna komisija. Župan vsake od
občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po
enega člana.
Stroške za uporabo upravnih prostorov,
stroške
nabave
in
uporabe
opreme,
obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si
občini ustanoviteljici SOU delita v razmerju,
določenem v medsebojni pogodbi.

5. člen
VODENJE SOU
(1)

SOU vodi vodja, ki je hkrati tudi direktor
občinske
uprave
ene
izmed
občin
ustanoviteljic. Vodjo imenujeta in razrešujeta
župana občin ustanoviteljic v skladu z
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(4)

Prostor in opremo za delo SOU ter
podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz
naslova uporabe premoženja za delo SOU,
dogovorita župana občin ustanoviteljic z
medsebojno pogodbo.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
11. člen
PRISTOP IN IZSTOP IZ SOU
(1)

V primeru, da druge občine izrazijo interes,
lahko pristopijo k ustanovitvi SOU, če sklep o
tem sprejmejo na pristojnem organu občine in
se s pristopom strinjata občini ustanoviteljici.
Vodja SOU opravi preračun zagotavljanja
sredstev za delo SOU v skladu z medsebojno
pogodbo.

(2)

Občina soustanoviteljica lahko izrazi interes za
izstop iz SOU tako, da svojo namero pisno
poda županu druge občine soustanoviteljice.

(3)

Občina lahko izstopi kot soustanoviteljica, ko
poravna vse obveznosti do SOU.

8. člen
FINANČNI NAČRT SOU
(1)

SOU je neposredni uporabnik proračuna
občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.

(2)

Finančni načrt SOU, ki ga na predlog vodje
SOU določita župana občin ustanoviteljic, je
vključen v proračun občine ustanoviteljice, v
kateri ima SOU sedež.

(3)

(4)

(1)

Občini soustanoviteljici zagotavljata sredstva
za SOU v finančnih načrtih svojih občinskih
uprav na posebni postavki. Finančni načrt SOU
je priloga k njihovim proračunom.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta
SOU uprave je vodja SOU, ki je tudi skrbnik
prihodkov.

(1)

Ta Odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu
sprejmeta občinska sveta obeh občin iz 2.
člena tega Odloka.

9. člen
MEDSEBOJNA POGODBA OBČIN
USTANOVITELJIC SOU

(2)

V petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka
sprejmeta župana občin ustanoviteljic akt o
sistemizaciji delovnih mest v SOU in kadrovski
načrt in v nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z
Zakonom o javnih uslužbencih imenujeta vodjo
SOU.

(3)

Župana občin ustanoviteljic objavita ta odlok v
uradnih glasilih svojih občin v petnajstih dneh
po sprejemu na seji tistega občinskega sveta,
ki je o odloku o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave odločal zadnji.

(4)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
uradnih glasilih občin ustanoviteljic.

(5)

Ta odlok se začne uporabljati naslednji dan po
zadnji objavi v uradnih glasilih občin.

(6)

Z dnem uveljavitve Odloka, v celoti preneha
veljati
Odlok
o
ustanovitvi
skupne
občinske uprave št. 303-03/2003, objavljen v
Uradnem
listu
št.
27/2009
z
dne
06.04.2009.

Občini
ustanoviteljici
SOU
skleneta
medsebojno pogodbo, v kateri so podrobneje
določeni: področje SOU, pravice in obveznosti
do SOU, naloge SOU, program dela, način
poročanja,
opravljanje
administrativnostrokovnih, pomožnih in drugih del za SOU ter
druge, za nemoteno delo SOU, pomembne
zadeve.
10. člen
PRIČETEK DELA SOU

(1)

SOU je pričela z delom 01.03.2004.

(2)

SOU prevzame od občin ustanoviteljic naloge
in pristojnosti na področjih v skladu z 2. členom
tega Odloka.

(3)

(4)

(5)

12. člen
SPREJEM, OBJAVA, VELJAVNOST
ODLOKA

Najkasneje do dne, ko prične z delom,
prevzame SOU javne uslužbence, zaposlene v
občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so
razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična
delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge
občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka
prevzame SOU.
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se
izdajo sklepi o razporeditvi na delovna mesta v
skladu s sistemizacijo delovnih mest v SOU
upravi ter se jim v podpis predloži pogodbe o
zaposlitvi.
Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim
uslužbencem, zaposlenim v SOU ne more
poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga
imeli v občinski upravi posamezne občine
ustanoviteljice.

Štev.: 303-04/2011
Tabor, dne 2. marca 2011
Vransko, dne 15. marca 2011
Župan Občine Tabor
Vilko JAZBINŠEK l. r.
Župan Občine Vransko
Franc SUŠNIK l. r.
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4. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Občinski svet Občine Vransko je na podlagi 16. čl.
statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in
53/10) na 4. redni seji dne 15. marca 2011 sprejel
naslednji
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na
nepremičninah:
-

parc. št. 1615/9 k.o. Prekopa,
parc. št. 1613/8 k.o. Prekopa,
parc. št. 1613/7 k.o. Prekopa,

vse vpisane v vl. št. 742 v katastrski občini 1010
Prekopa.

Številka 8/2011 – 31. 3. 2011
Konkretne lokacije v najem ponujenih oglasnih površin
so na treh panojih na vpadnicah v občino Vransko.
1. lokacija: kraj Prekopa, smer Celje-Ljubljana
2. lokacija: kraj Ločica pri Vranskem, smer LjubljanaCelje
3. lokacija: kraj Bistrica, smer Motnik-Vransko
II. POGOJI ODDAJE V NAJEM
1. Oglasne površine se oddajajo skupaj.
2. Oglasne površine se oddajo za čas najmanj 60
mesecev.
3. Oglasne površine bodo oddane najugodnejšemu
ponudniku, ki ga bo izbrala Občina Vransko na podlagi
te objave nezavezujočega zbiranja ponudb. Prednost bo
imel ponudnik, ki ponudi višjo najemnino.
2

II.
Lastninska pravica na nepremičninah iz tč. I. preneha
imeti značaj javnega dobra in postane last Občine
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, matična št.
1357778.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator
– Uradne objave Občine Vransko«.
Štev.: 478/2011
Vransko, 15. marca 2011
Župan Občine Vransko
Franc SUŠNIK l. r.

JAVNE OBJAVE
5. Vabilo k dajanju ponudb za nezavezujoče javno
zbiranje ponudb zaradi oddaje oglasnih površin na
nosilcih zunanjega oglaševanja na področju
Občine Vransko
Na podlagi sklepa kolegija župana Občine Vransko z
dne 14. 3. 2011 Občina Vransko objavlja naslednjo
VABILO K DAJANJU PONUDB
za nezavezujoče javno zbiranje ponudb
zaradi oddaje oglasnih površin na nosilcih
zunanjega oglaševanja na področju
Občine Vransko
I. PREDMET ODDAJE V NAJEM
1. Dve oglasni površini na 3 fiksnih nosilcih zunanjega
oglaševanja (jumbo panoji).

13 | S t r a n

4. Najnižja možna ponujena najemnina za 2,5 m
ponujenih oglasnih površin znaša 300,00 EUR za dobo
5 let. Ponudbe, nižje od navedenega zneska se ne bodo
upoštevale. V primeru večjega števila zainteresiranih
ponudnikov se izvede licitacija. Dogovorjena najemnina
zapade v plačilo z dnem podpisa najemne pogodbe.
Zamuda s plačilom najemnine in neplačilo kljub
postavljenemu dodatnemu roku 8 dni je razlog za
takojšnjo odpoved najemne pogodbe.
5. Izbranemu ponudniku oziroma najemniku je
dovoljeno komercialno oddajanje oglasnih površin, kar
pomeni prepoved oddajanja površin tretjim v podnajem.
6. Izhodiščna cena najema (4. točka) ne vsebuje davka
na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se
dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku in sicer na
osnovi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni List
RS 117/2006).
7. Zbiranje ponudb je informativnega značaja in je
obveznost Občine Vransko skleniti pogodbo s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena, četudi
ponudba vsebuje vse razpisne pogoje. Občina Vransko
si pridržuje pravico, da najemne pogodbe ne sklene z
nobenim ponudnikom.
III. POGOJI ZA UDELEŽBO PRI ODDAJI V NAJEM Z
ZBIRANJEM PONUDB
1. Pisna ponudba mora vsebovati naziv ponudnika,
njegov točen naslov, ponujeni znesek 5 letne najemnine
in izjavo o nekaznovanju.
2. Ponudbo mora podpisati pooblaščena odgovorna
oseba.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane
samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse v razpisu
navedene pogoje.

Številka 8/2011 – 31. 3. 2011
IV. POSTOPEK ZA ZBIRANJE PONUDB
1. Interesenti lahko dobijo razpisno dokumentacijo na
spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si).
2. Rok za oddajo ponudb je 15.04.2011. Ponudba je
pravočasna, če je najkasneje do navedenega datuma
oddana na pošto s priporočeno pošiljko.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Simona Novak (k 12. točki dnevnega reda), Sonja
Cencelj (Odbor za kmetijstvo), Šoštar Franc;
- predstavniki medijev: VTV.
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri
prisotnih 10 članov občinskega sveta, zato je seja
sklepčna.
Sprejem dnevnega reda:

3. O izidu izbora ponudnika v postopku nezavezujočega
zbiranja ponudb, bo Občina Vransko odločila v 5 dneh
po poteku roka za oddajo ponudb.
4. Podpis najemne pogodbe: v primeru uspešnega
izbora bo izbranega ponudnika Občina Vransko v roku
15 dni po odločitvi pozvala na podpis najemne pogodbe.
5. Če se izbrani ponudnik na pisni poziv na podpis
najemne pogodbe ne odzove, se šteje, da je odstopil od
ponudbe in je v tem primeru dolžan Občini Vransko
plačati stroške postopka v pavšalnem znesku 10%
najnižje možne skupne ponujene najemnine (4. točka).
6. Ponudbe se pošljejo priporočeno po pošti na naslov
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko s pripisom
– »ponudba za najem oglasnih površin na nosilcih
zunanjega oglaševanja na področju Občine Vransko ne odpiraj«.
V. DRUGO
Vse dodatne informacije v zvezi z najemom oglasnih
površin dobijo zainteresirani ponudniki pri Občini
Vransko, g. Rudi Pušnik, tel. 03 703 28 14, in na spletni
strani www.vransko.si.

ZAPISNIKI
6. Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 15. marca 2011, ob 19. uri v dvorani
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov
energije, Vransko 66a.

Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku):
- člani občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj,
Ivan Kokovnik, Aleksander Reberšek, Ana Bogataj,
Nataša Urankar, Anton Homšak, Nataša Juhart, Jože
Matko, Janez Lencl;
- opravičeno odsoten: Justin Sedeljšak;
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, Marija Jug;
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Marija
Jerman, Suzana Felicijan Bratož, Rudolf Pušnik;
- SOU / računovodstvo: Mihaela Zupančič;
- ostali prisotni: Nada Lazić, Luka Novak (predstavnika
investitorja - vile Domino Čeplje), Andreja Čučkovič
(predstavnica izdelovalca OPPN VR13-1e/CD7),

Župan poda predlog za razširitev dnevnega reda seje z
dvema točkama in sicer:
12. Obravnava vloge za podelitev koncesije
(fizioterapija)
13. Premoženjsko pravne zadeve
S sprejetjem predlaganih razširitev dnevnega reda, se
zadnja točka dnevnega reda (Razno) ustrezno
preštevilči. Pripomb na predlog ni. Sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda z 12. točko
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda s 13. točko
- 10 glasov ZA sprejem dnevnega reda kot celote
Sklep št. 49
Sprejme se naslednji dnevni red 4. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne
seje z dne 15. 2. 2011
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2011 –
obravnava in sprejem
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2012 –
obravnava in sprejem
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Skupna občinska uprava občin TaborVransko« - obravnava in sprejem
6. Sklep o usklajenosti projektne dokumentacije za
stanovanjsko gradnjo »večstanovanjske vile
Domino Čeplje – Vransko (Poslovno stanovanjsko
naselje Čeplje)« s 34. členom Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno –
stanovanjsko naselje Čeplje
7. Obrazložitev 4. in 9. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko
8. Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu
za VR13-1e/CD7
9. Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna
Občine Vransko
10. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje političnim strankam na lokalnih volitvah
2010
11. Imenovanja in priznanja
11.1. Priznanja občine Vransko za leto 2010
11.2. Potrditev imenovanj članov vaške skupnosti
Ločica
12. Obravnava vloge za podelitev koncesije
(fizioterapija)
13. Premoženjsko pravne zadeve
14. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne
seje z dne 15. 2. 2011
Pripomb na zapisnik 3. redne seje ni. Sledi glasovanje:
10 glasov ZA
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Sklep št. 50
Potrdi se zapisnik 3. redne seje z dne 15. 2. 2011 v
predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
- ga. Nataša Juhart (pisno vprašanje): Imela bi
vprašanje v zvezi s sanacijo struge Bolske, ki se nahaja
na delu med bencinsko črpalko in avtocesto. Struga
Bolske se je na tem delu zelo razširila v poplavah.
Vsakič trga bregove na obeh straneh. Ali bi bilo
mogoče strugo poglobiti ali kako drugače sanirati?
Župan: Urejanje vodotokov ni v pristojnosti občine, zato
predlagam, da občinska uprava vprašanje posreduje
Agenciji RS za okolje, ki je pristojna za to.
- g. Vladimir Rančigaj: Ali bi bilo mogoče urediti
parkirišče pri gostišču Slovan-Filač, ki je v lasti
Savinjske trgovske družbe?
Župan: Savinjska trgovska družba je še vedno v
stečajnem postopku. Zemljišče je že bilo na javni dražbi,
vendar je bila cena občutno previsoka, zato sedaj
čakamo na drugo dražbo. Storili bomo vse, da to
zemljišče preide v last občine.
- ga. Ana Bogataj: Ali bi bilo mogoče urediti obvozno
cesto čez Videm?
Župan pojasni, da na sodišču potekata dva razlastitvena
postopka, ki sta trenutno v fazi dogovarjanja
odškodnine za razlaščeno zemljišče. Z ureditvijo
omenjene ceste bomo počakali dokler postopki ne bodo
končani.
- g. Marjan Pečovnik: Ali bi bilo mogoče urediti
nepregledno križišče pri Klopčič na Vranskem?
Župan: Najprej moramo pridobiti strokovno mnenje o
najboljši rešitvi za izboljšanje prometne varnosti v tem
križišču, na podlagi katerega bomo potem ustrezno
ukrepali.
- g. Jože Matko: Ali bi bilo mogoče sedaj, ko so dana
soglasja lastnikov zemljišč, urediti odvodnjavanje ceste
Brode – Tešova?
Župan: Dogovorjeno je bilo, da bodo lastniki zemljišč
podali pisna soglasja na občino. Ko bodo dana pisna
soglasja, bomo proučili možnost izvedbe predlaganega
načina odvodnjavanja.
- g. Jože Matko: Ali bi bilo mogoče podaljšati jekleno
varnostno ograjo na lokalni cesti Vransko - Tešova?
Župan: Najprej bomo od strokovnih služb pridobili
mnenje o potrebnosti podaljšanja in če bodo le-te
ocenile, da je podaljšanje potrebno, ga bomo tudi
izvedli.
- g. Aleksander Reberšek: Ali bi bilo mogoče urediti
cesto pod Vinogradi v Čepljah, do Štiftarja?
Župan: Težava je v tem, da je odkupljene le približno
2/3 ceste in sicer do parcele Rovan. Potrebno bi bilo
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odkupiti še preostanek, za kar pa je potrebno soglasje
lastnikov.
- Aleksander Reberšek: Ali bi bilo mogoče na nekaterih
mestih prekiniti jekleno varnostno ograjo v Čepljah?
Župan: »Sestanek, ki je bil na to temo obljubljen, je bil
naknadno odpovedan s strani g. Pejanoviča, ko je
izvedel, kaj bo tema sestanka. Njegove navedbe so bile,
da preko zapisanega v zapisniku s predhodnega
sestanka ne more iti, tj. da brez ukinitve kategorizirane
ceste ograje ni možno umikati. Ta zapisnik poznaš, ker
si bil na tem sestanku in veš kakšno je stališče DRSCja.«
- Aleksander Reberšek: Ali bi bilo mogoče urediti cesto
za Bolsko, pri Kladnikovem kozolcu?
Župan: V tem primeru gre za poljsko pot in občina ne
more urejati vseh poljskih poti v občini. Kljub temu bo ta
pot v kratkem posuta z drobljencem, ki bo na voljo po
pričetku izgradnje kanalizacije v Čepljah, če bodo
lastniki poti to dovolili.
Ad3 in Ad4: Odlok o proračunu Občine Vransko za
leto 2011 (obravnava in sprejem) in Odlok o
proračunu Občine Vransko za leto 2012 (obravnava
in sprejem)
Obrazložitev točke poda župan, ki pove, da je bil tekom
javne obravnave proračuna vložen le njegov amandma,
ki predvideva povečanje sredstev za delo Nadzornega
odbora v višini 5.000 EUR, kar predstavlja razumen
kompromis s predlogom Nadzornega odbora, ki je
predvidel povečanje sredstev v višini 7.000 EUR. Sledi
razprava, v kateri sodelujeta predsednik Nadzornega
odbora, g. Pečovnik in občinski svetnik, g. Lencl.
Razpravi sledi glasovanje:
- 10 glasov za sprejem amandmaja župana k Odloku o
proračunu Občine Vransko za leto 2011
- 10 glasov za sprejem amandmaja župana k Odloku o
proračunu Občine Vransko za leto 2012
- 10 glasov za sprejem Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2011
- 10 glasov za sprejem Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2012
Sklep št. 51
Sprejme se amandma župana k predlogu Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2011.
Sklep št. 52
Sprejme se amandma župana k predlogu Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2012.
Sklep št. 53
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Vransko za
leto 2011 z upoštevanem amandmajskega določila.
Odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
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Sklep št. 54
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Vransko za
leto 2012 z upoštevanem amandmajskega določila.
Odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Ad5: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Skupna občinska uprava občin TaborVransko«
(obravnava
in
sprejem)
Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo, v
kateri sodelujeta g. Lencl in g. Rančigaj.
Sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 55
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava Občin Tabor-Vransko« po
hitrem postopku.
Sklep št. 56
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava Občin Tabor-Vransko« v
predloženem besedilu. Odlok se objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator –
Uradne objave Občine Vransko«.
Ad6: Sklep o usklajenosti projektne dokumentacije
za stanovanjsko gradnjo »večstanovanjske vile
Domino Čeplje – Vransko (Poslovno stanovanjsko
naselje Čeplje)« s 34. členom Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno –
stanovanjsko naselje Čeplje
Uvodno obrazložitev poda ga. Jerman. V imenu
investitorja poda obrazložitev g. Novak. Sledi razprava,
v kateri sodelujejo ga. Jerman, ga. Lazić, g. Lencl, g.
Novak in župan.
Razpravi sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 57
Občinski svet Občine Vransko ugotavlja, da je
projektna dokumentacija PGD št. 33/08-D; januar
2010, za stanovanjsko gradnjo »večstanovanjske
vile Domino Čeplje – Vransko (Poslovno
stanovanjsko naselje Čeplje)«, ob upoštevanju 34.
člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za poslovno – stanovanjsko naselje Čeplje
(Uradni list RS, št. 25/08) v obsegu in vsebini
skladna s citiranim Odlokom.
Ad7: Obrazložitev 4. in
9. člena Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko
Obrazložitev točke poda ga. Jerman. Sledi razprava, v
kateri sodelujeta g. Lencl in g. Kokovnik.
Razpravi sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 58
Za potrebe prestavitve dela kmetije Nataše Kuhar,
Stopnik 22, 3305 Vransko, se uporabi del zemljišča
parc. št. 1044, 1046 in 179.S, k.o. Prekopa, z
upoštevanjem določil prostorsko izvedbenih
pogojev za območja razpršene gradnje (A).
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Ad8: Osnutek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu za VR13-1e/CD7 Vransko
Uvodno obrazložitev točke poda župan. V imenu
projektanta projekt predstavi ga. Čučkovič. Nato župan
odpre razpravo. K razpravi se priglasi g. Lencl, ki izrazi
pomisleke glede smiselnosti umeščenja takšnega
projekta v ta prostor. V nadaljevanju župan predlaga, da
se ta točka dnevnega reda prekine z namenom, da se
do problematike najprej opredeli Odbor za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Pripomb
na predlog prekinitve točke ni, zato župan le-to tudi
prekine.
Ad9: Sklep o financiranju političnih strank iz
proračuna Občine Vransko
Uvodno obrazložitev poda župan. Nato preda besedo g.
Lenclu, ki predstavi stališče Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Ker se nihče
ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 59
Potrdi se predlog financiranja političnih strank za
leto 2011 in 2012 v skupni višini 3.273,00 EUR po
predloženem razdelilniku. Sredstva so rezervirana v
proračunu Občine Vransko za leto 2011 in 2012.
Ad10: Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje političnim strankam na lokalnih volitvah
2010
Župan preda besedo g. Lenclu, ki predstavi stališče
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi
glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 60
Političnim strankam, ki so sodelovale na lokalnih
volitvah 2010 se odobri delna povrnitev stroškov
volilne kampanje v skupni višini 811,55 EUR po
predloženem razdelilniku. Sredstva so rezervirana v
proračunu Občine Vransko za leto 2011.
Ad11.1.: Priznanja občine Vransko za leto 2010
G. Lencl predstavi predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2010. Ker se nihče ne
priglasi k razpravi, sledi glasovanje o predlogu: 10
glasov ZA
Sklep št. 61
Priznanja Občine Vransko za leto 2010 prejmejo:
Grb Občine Vransko:
- Emil Jelen, roj. 21. 5. 1947, stanujoč Vransko 175,
za dolgoletno delovanje na področju lokalne
samouprave
Plaketo Občine Vransko:
- Franc Remic, roj. 29. 3. 1935, stanujoč Čreta 3, za
dolgoletno skrb in vzdrževanje Marijine cerkve na
Čreti
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- Frančiška Mavrič, roj. 31. 8. 1933, stanujoča
Vransko 160, za dolgoletno delovanje v Planinskem
društvu Vransko;

točki dnevnega reda.
- Župan občinskemu svetu predstavi dogovor glede
vodovoda Prapreče – Merinca.

Priznanje Občine Vransko:
- Janez Šoštar, roj. 16. 12. 1947, stanujoč Prekopa
43, za njegov prispevek pri ureditvi dvorišča pri
Domu upokojencev;
- Ivan Mihevc, roj 14. 4. 1938, stanujoč Brode 11, za
njegov prispevek pri ureditvi dvorišča pri Domu
upokojencev;
- ŠRD Ločica, za izgradnjo športnega igrišča na
Ločici in promocijo športnega načina življenja;
- Frančišek Brišnik, roj. 28. 9. 1930, stanujoč
Prekopa 26, za dolgoletno delovanje na področju
kmetijstva.

Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.
Štev.:0320/2011
Vransko, 15. marec 2011
Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Ad11.2.: Potrditev imenovanj članov vaške
skupnosti Ločica
G. Lencl predstavi stališče Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Ker se nihče
ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje o predlogu: 10
glasov ZA
Sklep št. 62
Potrdi se vaški odbor Ločica v naslednji sestavi:
1. Musi Gregor, Ločica/Vranskem 18, predsednik
2. Bervar Milica, Ločica/Vranskem 26 b, članica
3. Kapus Marjetka, Ločica/Vranskem 15, članica
4. Bogataj Damjan, Ločica/Vranskem 37, član
5. Mežnar Jakob, Ločica/Vranskem 9, član
Ad12.: Obravnava vloge za podelitev koncesije
(fizioterapija)
Župan poda uvodno obrazložitev in preda besedo ge.
Novak, ki predstavi svoje načrte. V razpravi, ki sledi,
sodelujejo župan, g. Lencl, g. Rančigaj in ga. Bogataj.
Sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 63
Začne se postopek za podelitev koncesije za
izvajanje ambulantne fizioterapije.
Ad13: Premoženjsko pravne zadeve
Obrazložitev točke poda župan. Ker se nihče ne priglasi
k razpravi, sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 64
- Prične se postopek menjave zemljišča parc. št.
1398/7, k.o. Prekopa. Predmetno zemljišče v izmeri
223 m2 se menja za zemljišče v naravi opuščeno
javno dobro parc. št. 1615/9, k.o. Prekopa v izmeri
33 m2, parc. št. 1613/8, k.o. Prekopa v izmeri 115
m2, parc. št. 1613/7, k.o. Prekopa v izmeri 97 m2 .
- Na zemljiščih parc.št. 1615/9, 1613/8 in 1613/7, vsa
k.o. Prekopa, se ukine javno dobro.
Ad14: Razno
- Župan izrazi zadovoljstvo nad izvedbo Pustnega
karnevala Vransko 2011 in se vsem, ki so sodelovali pri
organizaciji, zahvali za njihov prispevek.
- G. Rančigaj izrazi nezadovljstvo s proceduro pri 8.
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7. Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe
ZAPISNIK
2. redne seje Odbora za gospodarstvo, varstvo
okolja in gospodarske javne službe,
ki je bila v četrtek, 10.3.2011, ob 18 uri v sejni sobi
Občine Vransko
Prisotni: lista prisotnosti priložena zapisniku
Predlagan dnevni red :
1. Problematika vodovoda Prapreče – Merinca
2. Razno
Prisotni so soglasno potrdili predlagan dnevni red.
Ad1: Problematika vodovoda Prapreče - Merinca
Prenos vodovoda v upravljanje občine (izvajanje del se
je ponovno pričelo) .
Župan Franc Sušnik poda obrazložitev:
Na osnovi sklepa (Sklep št. 24 Uporabnikom
vodovoda Prapreče – Merinca, ki se priključijo na
javni vodovodni sistem se obračuna komunalni
prispevek, vendar se le-ta kompenzira z vrednostjo
zasebnega vodovoda Prapreče - Merinca, ki s tem
preide
v
last
in
upravljanje
občine.
Občinski upravi se naloži, da zagotovi, da se
dosedanji dotok vode iz izvira Karbula v rezervoar
Vodovoda Prapreče – Merinca fizično prekine in
odstrani.), ki je bil sprejet na Občinskem svetu, od 6.
11. 2011 občina zagotavlja kvalitetno pitno vodo, do
realizacija drugega dela sklepa pa še ni prišlo.
Izdana je bila odločba inšpektorja ( Zdravstveni
inšpektorat RS), kjer so bile naložene naloge katere
občina izvaja (HACCAP, nadzor, napraviti analize , plan
evidence ,… ). Vse od trenutka ko je bila občina
pozvana da poskrbi za oskrbo s pitno vodo, je
uporabnikom vodovoda Prapreče -Merinca zagotovljena
kvalitetna pitna voda. V trenutku, ko je inšpektor izdal
odločbo, se vodovod smatra kot javni vodovod.
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Direktor JKP Žalec, Matjaž Zakonjšek:
Iz vodovoda Merince 1 se črpa voda v rezervoar.
Merilna garnitura na dan 10.3.2011 znaša 5.588 cm3,
kar pomeni da je mesečna poraba 1.240 m3, (za 105
prebivalcev in 101 glavo živine)
G. Dolinšek Ivan izpostavi problem lastništvo vodovoda
(prenosa lastništva na občino ) in plačevanje položnic.
Župan Franc Sušnik: Obligacijsko razmerje ostane tudi
s prenosom vodovoda v last občine, v (primeru
pomanjkanja vode se zagotovi dobava vode in ostale
pravice ).
G. Justin Sedeljšak: Poda predlog da se za letošnje leto
vodarina ne zaračuna, da uporabniki priskrbijo števce,
ki jih po dogovoru z JKP- jem.
Župan Franc Sušnik: Podpisati je potrebno izjavo s
strani prebivalcev, ki so priklopljeni na vodovod, da
lahko občina pridobi podatke za izračun kom. prispevka
ali dostaviti podatke na občino.
Ko bo Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. izdalo
soglasja ( soglasje je potrebno pridobiti na JKP Žalec in
je brezplačno), se bo izvedel ogled terena.
Župan Franc Sušnik: komunalni prispevek za priključek
na vodovod se kompenzira glede na predhodno vloženo
delo krajanov v vodovod Prapreče – Merinca.
Član NO g. Bojan Radulj poda izjavo: Nadzorni odbor je
na 1. redni seji, dne 23.2.2011 obravnaval omenjeno
problematiko
in
izglasoval
naslednji
sklep:
NO predlaga občini, da čim prej sklene dogovor
med strankama in izvede vse zakonite postopke in
zagotovitve oskrbe s pitno vodo krajanom ter
prepreči povzročanje nepotrebne škode.
SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gosp. Javne službe sprejme sklep s katerim naloži
uporabnikom vodovoda naj podajo podatke za
izračun komunalnega prispevka in pridobijo
soglasja od Javno komunalno podjetje Žalec d.o. o.,
na podlagi soglasja JKP Žalec d.o.o. določi merilna
mesta.
Št.: 0111-01/2011-11
Vransko, 10. 3. 2011
Zapisala:
Mateja Godler l. r.
Predsednik odbora:
Justin Sedeljšak l. r.
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8. Zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
ZAPISNIK
4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja,
ki je bila v ponedeljek, 14. marca 2011, ob 16. uri v
sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.

Prisotni člani komisije ob 16. uri: Janez Lencl
(predsednik), Nataša Juhart, Ana Bogataj, Vladimir
Rančigaj, Aleksander Reberšek (od 16.05).
Ostali prisotni: Rudi Pušnik (OU) - zapisnikar.
Ugotovitev sklepčnosti:
Po uvodnem pozdravu predsednik komisije ugotovi, da
so prisotni štirje od petih članov komisije, zato je seja
komisije sklepčna.
Sprejem dnevnega reda:
Predsednik komisije poda predlog razširitve dnevnega
reda seje s točko 3.3.: Potrditev kandidata za člana
Komisije za pospeševanje turizma. Na predlog ni
pripomb. Soglasno je sprejet predlagan
DNEVNI RED:
1. Financiranje političnih strank iz proračuna občine
Vransko
2. Delna povrnitev stroškov volilne kampanje
političnim strankam na lokalnih volitvah 2010
3. Imenovanja in priznanja
3.1. Priznanja Občine Vransko za leto 2010
3.2. Potrditev kandidatov za člane vaške skupnosti
Ločica
3.3. Potrditev kandidata za člana Komisije za
pospeševanje turizma
Ad1: Financiranje političnih strank iz proračuna
občine Vransko
Komisija se je seznanila s predlogom financiranja
političnih strank iz občinskega proračuna za leti 2011 in
2012 ter predlog financiranja soglasno podprla.
Sklep št. 12
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da potrdi
predlagano financiranje političnih strank iz
občinskega proračuna za leti 2011 in 2012.
Ad2: Delna povrnitev stroškov volilne kampanje
političnim strankam na lokalnih volitvah 2010
Komisija se je seznanila s predlogom delne povrnitve
stroškov volilne kampanje političnim strankam na
lokalnih volitvah 2010. V razpravi je Vladimir Rančigaj
izpostavil vprašanje procedure pri podajanju zahtevkov
za povračilo stroškov volilne kampanje.
Predlog delne povrnitve stroškov volilne kampanje je
komisija soglasno podprla.
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
Sklep št. 13
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da potrdi
predlagano delno povrnitev stroškov volilne
kampanje političnim strankam na lokalnih volitvah
2010.
Ad3.1: Priznanja Občine Vransko za leto 2010
Komisija je ugotovila, da so na razpis za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2010 prispeli predlogi
Društva upokojencev Vransko, Rosite Papinutti, župana
Franca Sušnika in predsednika KMVIP Janeza Lencla.
V razpravi je Vladimir Rančigaj izpostavil potrebo po
uvedbi priznanja župana za enkratne izredne dosežke,
ki v trenutno veljavnem odloku ni predvideno. Prav tako
je bila komisija soglasno mnenja, da bi bilo smiselno
Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vransko dopolniti
z bolj natančnimi kriteriji. Vse prispele predloge za
priznanja je komisija soglasno podprla ter sprejela
naslednji sklep:
Sklep št. 14
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da za leto 2010
podeli naslednja priznanja Občine Vransko:
- grb Emilu Jelenu, roj. 21. 5. 1947, stanujočemu
Vransko 175, za dolgoletno delovanje na področju
lokalne samouprave;
- plaketo Francu Remicu, roj. 29. 3. 1935,
stanujočemu Čreta 3, za dolgoletno skrb in
vzdrževanje Marijine cerkve na Čreti;

Številka 8/2011 – 31. 3. 2011
1. Musi Gregor, Ločica/Vranskem 18,
predsednik
2. Bervar Milica, Ločica/Vranskem 26 b, članica
3. Kapus Marjetka, Ločica/Vranskem 15,
članica
4. Bogataj Damjan, Ločica/Vranskem 37, član
5. Mežnar Jakob, Ločica/Vranskem 9, član
Ad3.3: Potrditev kandidata za člana Komisije za
pospeševanje turizma
Komisija je soglasno potrdila Rafaela Učakarja kot
kandidata za člana Komisije za pospeševanje turizma in
sprejela naslednji sklep:
Sklep št. 16
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da imenuje
Rafaela Učakarja za člana Komisije za pospeševanje
turizma.
Seja je bila zaključena ob 16.50 uri.
Št.: 012/2011
Vransko, 14. marec 2011
Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Predsednik komisije:
Janez Lencl l. r.

- plaketo Frančiški Mavrič, roj. 31. 8. 1933, stanujoči
Vransko 160, za dolgoletno delovanje v Planinskem
društvu Vransko;
- priznanje Janezu Šoštarju, roj. 16. 12. 1947,
stanujočemu Prekopa 43, za njegov prispevek pri
ureditvi dvorišča pri Domu upokojencev;
- priznanje Ivanu Mihevcu, roj 14. 4. 1938,
stanujočemu Brode 11, za njegov prispevek pri
ureditvi dvorišča pri Domu upokojencev;
- priznanje ŠRD Ločica, za izgradnjo športnega
igrišča na Ločici in promocijo športnega načina
življenja;
- priznanje Frančišku Brišniku, roj. 28. 9. 1930,
stanujočemu Prekopa 26, za dolgoletno delovanje
na področju kmetijstva.
Ad3.2: Potrditev kandidatov za člane vaške
skupnosti Ločica
Komisija se je seznanila s predlogi za imenovanje
vaškega odbora Ločica in sprejela naslednji sklep:
Sklep št. 15
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da potrdi na
delnem zboru občanov predlagane in izvoljene
kandidate v naslednji sestavi:
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9. Zapisnik 2. razširjene redne seje Sosveta za
varnost občanov občine Vransko
ZAPISNIK
2. razširjene redne seje Sosveta za varnost občanov
občine Vransko,
ki je bila v sredo, dne 23. marca 2011 ob 16. uri v
dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih
virov energije, Vransko 66a.



Ugotovitev
prisotnosti
priložena zapisniku):

(lista

prisotnosti

- člani sosveta (predstavniki ali namestniki)
PP Žalec, Roman Ocvirk
OŠ Vransko Tabor, Martina Zupan Kuserbanj
Občina Vransko, Jadranka Kramar
Zavod sv. Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik
RS UE Žalec, Urška Teržan Petrovič
- opravičeno odsotni: GPO Vladimir Reberšek;
predstavnik Centra za socialno delo Žalec; predstavnik
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
predstavnik ZD Žalec, Zdravstvene postaje Vransko;

Številka 8/2011 – 31. 3. 2011
- ostali prisotni : Vladimir Rančigaj in Jože Matko-člana
občinskega sveta; Bojan Radulj-član nadzornega
odbora; Franc Sušnik, župan.
- predstavniki medijev: VTV.
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 16. uri
prisotnih 5 članov Sosveta, zato je seja sklepčna. Prične
z izvajanjem naslednjega
DNEVNEGA REDA:
1. Obravnava informacije o varnostni problematiki
na območju občine Vransko za leto 2010
2. Ocena trenutne-aktualne varnostne situacije
3. Razno
Ad1
V podajanju Informacije o varnostni problematiki na
območju občine Vransko za leto 2010 je predstavnik RS
MNZ Policijske postaje Žalec g. Roman Ocvirk poudaril
oceno, da so bile splošne varnostne razmere na
območju Policijske postaje Žalec in s tem tudi na
območju občine Vransko obvladljive. Na območju
občine so obravnavali 83 kaznivih dejanj, stanje na
področju javnega reda in mira in splošne varnosti ljudi in
premoženja se je glede na leto poprej celo izboljšalo
(obravnavanih 16 kršitev predvsem v gostinskih lokalnih
in na javnih prireditvah), Zakon o tujcih so kršili 3 tuji
državljani, stanje cestnega prometa na območju občine
pa je tudi zadovoljivo. Obravnavanih je bilo 50
prometnih nesreč, od katerih ni nobena zahtevala
smrtnih žrtev, 7 udeležencev pa je zadobilo hujše
telesne poškodbe. Ocenjuje se, da je ureditev križišča v
Čepljah pripomoglo k zmanjšanju prometnih nesreč, še
vedno pa se kot nevarna šteje regionalna cesta na
nadvozu čez avtocesto v Brodeh (kjer so priključki na
AC) in v zimskem času LC Zajasovnik-Zaplanina (strma
in v primeru poledice zelo nevarna) na kateri poteka
prevoz šolskih otrok; nevaren je tud odsek reg. ceste
od Brodov do Čepelj, kjer so pešci zaradi nezgrajenega
pločnika izpostavljeni gostemu prometu.
V razpravi po poročilu so sodelovali Vlado Rančigaj,
Franc Sušnik in Roman Ocvirk.
Zaključek:
Pripravljavcu poročila se predlaga da se podatki za
naslednje leto pripravijo tudi po kriteriju : lokalne
ceste in javne poti v občini Vransko, saj je le teh 130
km, predvideva pa se, da je večina prometnih
nesreč na državnih cestah in avtocesti.
Sledi glasovanje o predlogu sklepa o seznanitvi Sosveta
s podanim poročilom za leto 2010: 5 glasov ZA.
Sklep št. 1
Sosvet za varnost občanov na območju občine
Vransko se je seznanil z Informacijo o varnostni
problematiki na območju občine Vransko za leto
2010, ki jo je pripravila RS MNZ Policija, Policijska
uprava Celje, Policijska postaja Žalec pod štev.
0102-6/2011/2 (3A695/35) z dne 9.2.2011.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Ad2
V nadaljevanju je Sosvet glede na zadnje odmevne
dogodke treh drznih kaznivih dejanj, v katerih je bilo
ogroženo premoženje in življenje (rop v BC Agencija
Vransko in Deželni banki Vransko istočasno ter v
trgovini Mercator Vransko) preučil trenutno varnostno
situacijo ter ocenil, da je med prebivalci zaznati
bistveno povečan občutek ogroženosti, kar zahteva
določna preventivna ravnanja.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Vladimir
Rančigaj, Mojca Hrastnik, Franc Sušnik in Roman
Ocvirk. Poudarjena je bila premajhna prisotnost policije
na območju občine, oddaljenost Policijske postaje in s
tem podaljšan reakcijski čas v primeru takšnih in
podobnih dogodkov, kakor tudi sama zelo ugodna
prometna lega Vranskega, obstoj velike verjetnosti
ponovitve takšnih dejanj in problematika varovanja
premoženja in ljudi, ki verjetno ni zadovoljiva.
Po razpravi so člani Sosveta z glasovanjem : 5 glasov
ZA sprejeli naslednji
Sklep št. 2
Sosvet za varnost občanov na območju občine
Vransko je preučil trenutno varnostno situacijo ter
za zagotovitev povečanja varnosti prebivalcev in
premoženja predlaga:
- povečano prisotnost policije na našem območju;
- ponovno vzpostavitev policijskega oddelka na
Vranskem;
- povečano aktivnost na področju osveščanja
prebivalcev;
- najbolj ogroženim poslovnim subjektom
izboljšanje varovanja objektov in uporabo
kvalitetnih tehničnih in ostalih sredstev za zaščito
premoženja in zaposlenih;
Ad3
Župan seznani prisotne, da je bilo dan pred drznim
ropom obeh bank izvedeno še eno kaznivo dejanje na
našem območju in sicer kraja bakrenih žlebov na mrliški
vežici Vransko.
Seja je bila zaključena ob 17. uri.
Št.: 0312-1/2011-02
Vransko, 24. 3. 2011
Zapisala:
Jadranka Kramar l.r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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