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DRŽAVNI LOKACIJSKI NAČRT ZA PRENOSNI PLINOVOD M 2/1 NA ODSEKU ROGAŠKA
SLATINA – TROJANE
Javna obravnava predloga strokovne rešitve poteka trase prenosnega plinovoda M 2/1
Rogaška Slatina – Trojane bo
v ponedeljek, 13. marca 2006, ob 16. 30 v dvorani Kulturnega doma Vransko, Vransko 134.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 3. marca 2006 do 3. aprila 2006
v prostorih sejne sobe Občine Vransko, Vransko 59.
ZAPISNIK 19. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 27. februarja 2006, ob 20. uri v prostorih
sejne sobe Občine Vransko, Vransko 59.
•
Ugotovitev prisotnosti:
- člani Občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Boris Pikl, Marjetka Kapus, Martin Florjan, Franc Urankar, Sašo
Urankar, Ivan Dolinšek in Marjan Pečovnik, opravičeno odsoten: Darko Kramar, ostali prisotni: RC-planiranje Celje: g. Novak, Nadzorni
odbor: Marjana Jug, Janez Lencl, Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in OU: Petra Slatinšek in Jadranka Kramar.
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu in ugotovi, da je od skupaj 11 članov Občinskega sveta, prisotnih 10 članov, zato je bila
seja sklepčna.
•
Sprejem dnevnega reda:
Župan povpraša ali se prisotni svetniki strinjajo s predlaganim dnevnim redom. Ker ni pripomb, posreduje DR v obravnavo; k razpravi
se ne priglasi nihče, zato župan predlaga glasovanje o predlogu DR: 7 glasov ZA.
S sklepom št. 371 je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta;
2. Pobude in vprašanja svetnikov;
3. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2006 - 2. obravnava in sprejem;
4. Odlok o lokacijskem načrtu Prekopski zavodi - stanovanjska gradnja - obravnava in sprejem;
5. Obravnava Poročila o izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2005;
6. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu za leto 2006;
7. Sklep o izstopu Občine Vransko iz javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje;
8. Sklep o pristopu Občine Vransko v Skupnost občin Slovenije;
9. Razno.
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta z dne 12. 12. 2005:
Ker pripomb na predloženo besedilo zapisnika 18. redne seje ni bilo, so svetniki pristopili h glasovanju za potrditev zapisnika.
Glasovanje: 7 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 372: Potrdi se zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta z dne 12. 12. 2005 v predloženem besedilu.
Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov:
a/ Franc Urankar vloži pisno prošnjo v imenu družin Podbregar, Zahomce 13 in 13 a za obnovo oz. ureditev vodovoda in poda
naslednjo obrazložitev: Že daljše obdobje se družini zaradi izrabljene vodovodne napeljave in premajhnega zbiralnika vode srečujeta s
trajnim pomanjkanjem pitne vode, zato bi si radi uredili novo večje zajetje z el. črpalko, za kar prosijo za finančno pomoč.
Odg. Župana: Za vodo oskrbo so planirana določena sredstva v proračunu 2006, predloženo vlogo pa morata stranki dopolniti z
ustreznim projektom, iz katerega bo razviden popis del in materiala ter potrebna finančna sredstva za izvedbo. Šele po dopolnitvi vloge
lahko Občinski svet odloča o sofinanciranju.
Zaključek: Družini Podbregar, Zahomce 13 in 13 a se pozove k dopolnitvi vloge za sofinanciranje obnove vodovoda z
izgradnjo novega zajeta pitne vode z dne 22. 02. 2006 z ustreznim projektom. O vlogi bo Občinski svet odločal po prejemu
projektne dokumentacije.
b/ Emil Jelen poda pobudo, da občina nabavi stroj za čiščenje snega v trgu Vransko (pločniki) in poda vprašanje, kako daleč smo z
možnostjo, da vsi, ki so priključeni na kabelsko-razdelilni sistem (KRS), pridobijo internetni priključek, kot je bilo naročnikom obljubljeno
ob podpisu pogodb za priključitev na KRS s strani Elektro Turnšek.
c/ Sašo Urankar: Zanima ga, kdaj bo KRS zgrajen tudi v naselju Vindija.
Odg. Župana:
b/ Se strinja, da je nabava freze za čiščenje pločnikov nujna.
c/ Na postavljena vprašanja o KRS lahko samo pove, da se, kolikor je seznanjen, Elektro Turnšek pogovarja z DARS-om o najemu
optičnega kabla, kar bi posledično omogočilo uporabnikom KRS priklop na internet. Z rezultati pogajanj še ni seznanjen.
Zaključek: Zadolži se občinska uprava, da realizira nabavo ustreznega stroja za izvajanje zimske službe v trgu Vransko.
Sklep št. 373: Vprašanja v zvezi s KRS se posredujejo Elektro Turnšek Celje z zahtevkom za pisni odgovor do naslednje seje
Občinskega sveta.
Ad3 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2006 - 2. obravnava in sprejem:
Župan poda naslednjo obrazložitev:
v času 30-dnevne javne obravnave predloga odloka občina ni prejela bistvenih pripomb in predlogov:
Planinsko društvo Vransko je dne 11. 02. 2006 posredovalo predlog za vključitev sofinanciranja izgradnje male čistilne naprave za
Planinski dom na Čreti v višini 700.000,00 SIT. Vaški odbor Prekopa pa je dne 09. 01. 2006 posredoval pripombo na sam prikaz
proračuna z zahtevkom za pisni odgovor, koliko in za katere namene so sredstva proračuna namenjena za območje VO Prekopa. Obe
pripombi in opredelitev do pripomb sta priložena gradivu. Pripombe in predloga ni bilo možno upoštevati.
dne 20. 02. 2006 je bil izveden usklajevalni sestanek o Odloku o proračunu občine za leto 2006 s predsedniki Vaških in Trškega
odbora ter predsedniki političnih strank;
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zadolženost občine je približno enaka kot je bila v preteklem obdobju, v letu 2005 se je sicer znižala za 24 mio SIT, smo se pa na
drugi strani zadolžili za izgradnjo čistilne naprave;
ostale spremembe Odloka glede na 1. branje so podane v pisni obrazložitvi in so bile svetnikom prav tako posredovane skupaj z
vabilom in gradivom za današnjo sejo.
Amandmaji na predlog Odloka niso bili vloženi, zato predlaga, da se skladno s poslovniškimi določili pristopi h glasovanju za sprejem
odloka v predloženem besedilu.
Emil Jelen poda še naslednje vprašanje: Nekatere občine sofinancirajo šolo v naravi v višini 10.000,00 SIT/učenca. Ali je takšno
sofinanciranje iz občinskega proračuna možno tudi za naše učence?
Odg. župana: O tem bi se morali pogovoriti, verjetno pa za vse učence ne, saj za ta namen (socialno šibke družine, zdravstveno ali
kako drugače ogroženi otroci) obstajajo tudi še drugi viri sredstev in posebni skladi.
Predlaga, da OŠ pripravi pisno vlogo, predlog za sofinanciranje in jo naslovi na Odbor za negospodarstvo. Predlog naj
vsebuje število oz. seznam učencev, ki bi na osnovi šoli razpoložljivih podatkov o socialnem stanju družine do takšne izredne
pomoči bili upravičeni in naj bo finančno ovrednoten.
Nato so svetniki pristopili h glasovanju za sprejem odloka v predloženem besedilu. Za sprejem odloka: 10 glasov ZA.
Sklep št. 374: Sprejme se Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2006 v predloženem besedilu. Odlok se objavi v
Uradnem listu RS in na spletnih straneh Občine Vransko.
Ad4 Odlok o lokacijskem načrtu Prekopski zavodi - stanovanjska gradnja - obravnava in sprejem:
Uvodno obrazložitev k predlogu odloka poda župan, ki pove, da se je ob prejemu pisnega gradiva k tej točki odzvala Upravna enota
Žalec in zaradi olajšanja pridobivanja ustreznih dovoljenj investitorjem predlagala županu vložitev amandmajev k določenim členom
predloga odloka. Župan vloži amandmaje kot sledi:
- AMANDMA št. 1 k 7. členu Odloka o LN Prekopski zavodi - stanovanjska gradnja. Besedilo 11. alineje 7. člena odloka se črta in v
celoti nadomesti z besedilom: Pridobiti je potrebno geotehnične pogoje za gradnjo;
- AMANDMA št. 2 k 8. členu Odloka o LN Prekopski zavodi - stanovanjska gradnja. Besedilo 2. točke 8. člena odloka se črta in v celoti
nadomesti z besedilom: Ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno z živico, možna je izvedba z žično ali leseno ograjo
maksimalne višine 1,80 m, ki naj bo ozelenjena in v odmiku od ceste;
- AMANDMA št. 3 k 29. členu Odloka o LN Prekopski zavodi - stanovanjska gradnja. Besedilo 4. alineje, 2. točke 29. člena odloka se
črta in v celoti nadomesti z besedilom: Gradnjo pomožnih objektov za lastne potrebe je dopustno graditi v skladu z zakoni in
predpisi, ki urejajo to področje;
- AMANDMA št. 4 k 32. členu Odloka o LN Prekopski zavodi - stanovanjska gradnja. Besedilo 32. člena odloka se črta in v celoti
nadomesti z besedilom: Pridobiti je potrebno geotehnične pogoje za gradnjo.
Pove tudi, da so bili skladno s Programom priprave izvedeni vsi predvideni predpisani postopki do sprejema (javna razgrnitev, javna
obravnava itd.), vse podane pripombe pa so bile upoštevane, zato Občinskemu svetu predlaga, da najprej glasuje o vloženih
amandmajih in nato za sprejem odloka v celoti.
V nadaljevanju g. Novak, predstavnik RC-planiranje Celje, dodatno obrazloži vložene amandmaje in pove, da je na razpolago tudi za
odgovore na morebitna druga vprašanja v zvezi z besedilom odloka ali postopkom sprejemanja odloka.
Nato župan odpre razpravo o podanih amandmajih. K razpravi se ne priglasi nihče.
Župan odpre razpravo o odloku vključno z amandmaji. K razpravi se ne priglasi nihče.
Ker razprave ni bilo, župan predlaga glasovanje:
1. o vloženih amandmajih za sprejem od št. 1 do 4: 10 glasov ZA;
2. vključno z amandmaji za sprejem odloka v celoti: 10 glasov ZA.
Sklep št. 375: Soglasno se sprejmejo amandmaji št. 1, št. 2, št. 3 in št. 4 v predloženem besedilu.
Sklep št. 376: Sprejme se Odlok o lokacijskem načrtu Prekopski zavodi - stanovanjska gradnja v predloženem besedilu z
upoštevanjem sprejetih amandmajev. Odlok je objavljen na spletnih straneh Občine Vransko in v Uradnem listu RS.
Ad5 Obravnava Poročila o izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2005:
Obrazložitev poda ga. Kramar. Koncesionar je v letu 2005 storitev izvajal pri 16 uporabnikih in skupaj opravil 3.394 ur dela. Pripomb ali
pritožb v zvezi z izvajanjem storitev ni bilo, zato ocenjujemo, da koncesionar storitve izvaja kvalitetno in skladno s koncesijsko pogodbo.
Nato župan odpre razpravo na podano poročilo. K razpravi se ne priglasi nihče, zato svetniki pristopijo h glasovanju za potrditev
predloženega poročila: 10 glasov ZA.
Sklep št. 377: Sprejme se Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2005.
Ad6 Sprejem sklepa o soglasju k ceni storitev »Pomoč družini na domu« v Občini Vransko za leto 2006:
Obrazložitev k podanemu predlogu koncesionarja poda ga. Kramar ki pove, da je vložen predlog koncesionarja skladen s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ter da je predlagana cena za efektivno uro v primerjavi s cenami ostalih
izvajalcev na trgu še vedno zelo ugodna in med 400 - 600 SIT/uro nižja od povprečja v RS. Iz predloga koncesionarja je razvidno, da
predlagatelj dejansko sledi obljubi, dani ob sklenitvi koncesijske pogodbe v letu 2001, da bo pokrival le nujne stroške, ki jih ima z
izvajanjem storitve in ne k ustvarjanju dobička.
Cena ure za neposredno oskrbo znaša 2.080,00 SIT, 50 % tega zneska skladno z določbami Zakona o socialnem varstvu krije občina,
tako da znaša cena za neposrednega uporabnika 1.040,00 SIT, k tej ceni pa imajo uporabniki pravico pri Centru za socialno delo
vložiti vlogo še za dodatno znižanje, ki je odvisno od višine lastnih prihodkov. CSD o oprostitvi odloči za vsakega uporabnika v
posebnem postopku z odločbo.
Župan odpre razpravo. K razpravi se ne priglasi nihče. Glasovanje o predlogu sklepa za izdajo soglasja k ceni storitve: 10 glasov ZA.
Sklep št. 378: Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k predloženi ceni storitve »Pomoč družini na domu« v višini
2.370,00 SIT/za efektivno uro od 01. 02. 2006 dalje. V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja 290,00 SIT/uro, cena za
neposredno socialno oskrbo pa znaša 2.080,00 SIT/uro. 50 % cene za neposredno oskrbo krije Občina Vransko iz sredstev
proračuna, uporabniki pa imajo pravico za dodatno znižanje plačila zaprositi še pri CSD. Sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Ad7 Sklep o izstopu Občine Vransko iz javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje:
Obrazložitev poda župan. Pove, da javni zavod RŠS Celje vse od ustanovitve dalje ni opravil svojega osnovnega poslanstva oz. ni z
nobenim dejanjem opravičil naša pričakovanja kot občine soustanoviteljice.
V vsem tem obdobju od leta 2002 do 2006 se je pravzaprav ukvarjal sam s sabo, lastno organiziranostjo, sprejemom aktov, nekaterimi
javno objavljenimi spori in tako v nobenem segmentu ni pripomogel do pričakovanih kakovostnejših in občinam in regiji potrebnih
strokovnih kadrov. Prav tako nismo obveščeni, da bi kakorkoli organiziral pomoč oz. s svojo dejavnostjo zagotovil ustrezne štipendije
morebitnim prosilcem deficitarnih poklicev. Zato kljub začetni pozitivni naravnanosti za nadaljevanje sodelovanja ne vidi več
opravičljivega razloga za sodelovanje in s tem upravičenosti porabe proračunskih sredstev Občine Vransko.
Razprave ni bilo. Glasovanje: 10 glasov ZA.
-
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Sklep št. 379: Občinski svet Občine Vransko soglasno sprejema odločitev o izstopu Občine Vransko iz Javnega zavoda
Regijsko študijsko središče, Mariborska 2, Celje in predlaga Svetu JZ da sprejme ustrezni sklep o izključitvi na predlog
soustanoviteljice t. j. Občine Vransko.
Ad8 Sklep o pristopu Občine Vransko v Skupnost občine Slovenije (SOS):
Obrazložitev predloga sklepa o pristopu poda župan in pove, da Občina Vransko s Skupnostjo občin Slovenije neformalno sodeluje že
dalj časa. V tem obdobju se je sodelovanje izkazalo za zelo uspešno predvsem kot strokovna pomoč pri izvajanju nalog iz izvirne ali
prenesene pristojnosti občin, na področju informiranja in izobraževanja. Predvsem pa je pomembno zaradi priznanega statusa
reprezentativnega združenja v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in kot takšna SOS zastopa interese lokalnih skupnosti v
odnosu do državnih institucij. Skupnost zbira predloge in mnenja občin, daje pripombe ali celo pobude za spremembe zakonskih in
podzakonskih predpisov ter kot reprezentativno združenje aktivno sodeluje v postopkih do njihovega sprejema.
Glede na navedeno predlaga, da dosedanje sodelovanje formaliziramo s podpisom pristopne izjave.
Razprave ni bilo. Glasovanje o predlogu sklepa za pristop: 10 glasov ZA.
Sklep št. 380: Občinski svet Občine Vransko soglaša z včlanitvijo Občine Vransko v Skupnost občin Slovenije od 01. 01. 2006
dalje in pooblašča župana Občine Vransko Franca Sušnika za podpis pristopne izjave. Občino Vransko v Skupnosti občin
Slovenije zastopa vsakokratni župan Občine Vransko.
Ad9 Razno: Župan poda naslednje informacije:
•
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je sprejela sklep o razpisu za podelitev priznanj in nagrad Občine
Vransko za leto 2006 - razpis se objavi v Informatorju, na spletnih straneh občine in na oglasni deski;
•
o javni razsvetljavi v Prekopi;
•
o aktivnostih v zvezi z Večnamensko športno dvorano.
Na podlagi 29. člena ZLS (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF, Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in
38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 19. redni seji, 27. 02. 2006 s sklepom št. 374 sprejel
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE VRANSKO ZA LETO 2006
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vransko za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
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+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi ne-davčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko
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 ne-profitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
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Proračun leta 2006 (v tisoč SIT)
529.431
225.232
157.566
101.215
17.859
38.492
67.666
12.072
876
390
54.328
25.000
25.000
269.199
269.199
10.000
10.000
531.611
123.596
29.049
4.313
78.614
9.120
2.500
161.683
1.800
98.790
22.893
38.200
237.111
237.111
7.221
7.221
- 2.180
Proračun leta 2006 (v tisoč SIT)
0
0

750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
85.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
85.000
440 Dana posojila
85.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V,)
- 85.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005 (v tisoč SIT)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
9.600
55 ODPLAČILO DOLGA
9.600
550 Odplačilo domačega dolga
9.600
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- 94.780
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
- 9.600
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.180
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji in posebni del občinskega
proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine
Vransko.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega
stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanja le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za
obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni
izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje
obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah/podkontih, na
katere se nanašajo in proračun.
4. člen
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v
okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunskega porabe v posebnem delu proračuna.
5.

člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
6.

člen

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče
načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
7.

člen

Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevala plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka/podkonto v
proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadla v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za
tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
8.

člen

Župan lahko dolžniku do višine 100.000,00 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino izterjave.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep
župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2006.
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ODHODKI PO PODROČJIH
Področje Naziv področja
01
Javna uprava
02
Obramba (022 Civilna zaščita)
03
Javni red in varnost (0322 Protipožarna varnost)
04
Gospodarske dejavnosti
05
Varstvo okolja
06
Stanovanjska dejavnosti in prostorski razvoj
07
Zdravstvo
08
Rekreacija, kultura in dej. neprofitnih združenj …
09
Izobraževanje
10
Socialna varnost
SKUPAJ v SIT

Leto 2006
65.729.000,00
2.000.000,00
5.997.000,00
159.734.000,00
67.000.000,00
12.150.000,00
5.550.000,00
21.550.000,00
164.211.000,00
27.690.000,00
531.611.000,00

Na osnovi določil Odloka o podeljevanju priznanj občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja RAZPISUJE POGOJE IN ROK DAJANJA POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE VRANSKO ZA LETO 2006
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev naslednjih priznanj
Občine Vransko:
1. GRB OBČINE VRANSKO
Grb Občine Vransko podeljuje Občinski svet za uspehe v gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih dejavnostih, športu in na
vseh drugih področjih človekovega ustvarjanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlaga Občinskemu
svetu za leto 2006 največ tri (3) dobitnike grbov.
2. PLAKETE OBČINE VRANSKO
Plakete Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem
področju ter za dosežke na drugih področjih. Plaketo Občine Vransko lahko Občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali delegacijam,
ki uradno obiščejo Občino Vransko. Komisija lahko predlaga Občinskemu svetu za leto 2006 največ pet (5) dobitnikov plaket.
II.
Priznanja Občine Vransko se lahko podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu. Priznanja se izročajo slovesno.
III.
Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more
predlagati za priznanje.
IV.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
•
naziv in naslov pobudnika,
•
datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje,
•
ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja, skupnosti, društva,
•
utemeljitev.
Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati:
a) za posameznika:
kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje je posameznik že prejel) s poudarkom na tistih zaslugah, zaradi
katerih se daje pobuda za priznanje;
b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva:
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo tistih
dosežkov, zaradi katerih se predlaga za priznanje.
Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznaj Občine Vransko za leto 2006 sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Vransko 59, 3305 Vransko do vključno 03. APRILA 2006, do 15. ure.
NEPOPOLNE VLOGE in PREDLOGE, ki ne bodo vsebovali popolne utemeljitve skladno z razpisnimi pogoji, ter predloge, ki bodo
prispeli po razpisanem roku komisija NE bo obravnavala.
Predsednik komisije: Franc Urankar l. r.
Na osnovi 1. alineje 1. odstavka 16. člena in 1. odstavka 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko (Ur. l. RS, št. 16/2005) ter sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 27. 02. 2006 o RAZPISU
JAVNEGA POVABILA K DAJANJU PREDLOGOV ZA IMENOVANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V
SVET ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO (ZKTŠ VRANSKO)
KOMISIJA VABI
vse posameznike, društva, organizacije, politične stranke, ustanove, zavode in ostale, ki jim je dejavnost Zavoda blizu, da ji najkasneje
do 07. aprila 2006, do 12. ure posredujete pisne predloge kandidatur za imenovanje predstavnikov ustanovitelja (Občine Vransko) v
Svet ZKTŠ. Predlogi morajo vsebovati naslednje podatke:
navedbo (podatke) o predlagatelju,
ime in priimek kandidata,
točen naslov kandidata,
smer in stopnjo izobrazbe,
rojstni datum in EMŠO kandidata,
davčno številko kandidata,
telefonsko številko in e-naslov ,
ter obvezno pisno soglasje kandidata k imenovanju.
Ustanoviteljica Občina Vransko v Svet zavoda ZKTŠ, ki šteje skupaj sedem članov, imenuje tri (3) predstavnike.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Vransko s področja dela Zavoda, financ ali pravnih zadev.
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Mandat članom Sveta zavoda prične teči z dnem imenovanja in traja 5 let, člani pa so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom. Svet zavoda opravlja naloge sveta in strokovnega sveta.
Naloge sveta zavoda so določene v 18. členu uvodoma navedenega odloka.
Predsednik komisije: Franc Urankar l. r.
ZEMELJSKA DELA IN UREJANJE OKOLICE TER OSTALA DELA
Janko Fideršek, Brode 9, 3305 Vransko, OBVEŠČA, da izvaja priklop strank na javno komunalno omrežje.
Za ostale informacije pokličite na tel. št.: 041 731 765.
OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO vas pričakuje vsak
TOREK od 14. do 18. ure
SREDA od 9. do 13. ure
PETEK od 12. do 16. ure
SOBOTA od 9. do 12. ure
Informacije na telefon: 03 703 12 80
NOVOSTI V MESECU JANUARJU IN FEBRUARJU:
KNJIŽNO GRADIVO za odrasle:
Adler, W.: Nemirna srca * Nussdorfer, V.: Naše deklice z vžigalicami * Dunant, S.: Rojstvo Venere * Nair, A.: Ženski kupe * Krentz, J.A.:
Krho steklo * Steel, D.: Sla po potovanju * Rudan, V.: Ljubezen na zadnji pogled * Prechtel, M: Skrivnosti govoreče jaguarke * Remen,
R.N.: Blagoslovi starega očeta * Pamuk, O.: Bela trdnjava * Zgodbe iz Indije * Arabske zgodbe * Cornwell, P.: Srhljivo razkritje *
Baricco, A.: Ocean morje * Marklund, L.: Paradiž * Kuegler, S.: Otrok džungle * De Berhieves, L.: Corellijeva mandolina * Connelly, M.:
Ožine * Dirie, W.: Puščavski otroci * Saleem, H.: Očetova puška * Leon, D.: Žar plemstva * Iggulden, C.: Imperator * Coelho, P.: Zahir *
Veliki biografski leksikon * Veliki atlas sveta * Stewart, K.: Pilates * Faulhaber, H. D.: Obvladajmo visok krvni tlak, ...
- za otroke:
Friedrich, J.: Krokodil * Sokač K.: Pravljice iz vrtca * Glogovec, Z.: Sanjske konjske zgodbe * Treiber, J.: Modro jezero je danes zeleno *
Kokalj, T.: Kamen v žepu * Smith, K. B.: Morske živali * Smith, K. B.: Živali deževnega gozda * Jefferies, C.: Sezi po zvezdah *
Jefferies, C.: Vzhajajoča zvezda * Stine, R. L.: Noč v hiši groze * Rowling, J. K.: Polkrvni princ * Cann, K: Pozor, samo za plavalke *
Cann, K: Pozor mokra tla! * Colfer, E.: Rešitelji * Parker, S.: Ogrožena narava * Parker, S.: Onesnaženi planet * Steer, D.: Mala miška:
Hvala! ...
NEKNJIŽNO GRADIVO: DVD-ji: Ben Hur, Žogica marogica, Cesarjeva nova oblačila, Stanovitni kositrni vojak, Grdi raček, Kraljična na
zrnu graha, Nepovratno, …
Knjižnica vas vabi, da v njeni čitalnici prelistate Jano, Mladino, Utrip, Novi Tednik, EU novice, Uradni list, Družino, Zvon, Ampak,
Novo revijo, Planinski vestnik, Mavrico ali Cicibana!
Knjižnica vam nudi tudi uporabo interneta, e-pošte, barvno ali črno-belo tiskanje ter fotokopiranje!
- PRIREDITVE:
DATUM

NAZIV PRIREDITVE

KRAJ PRIR.

ORGANIZATOR

KONT. OSEBA

Sobota,
11. 03. 2006,
ob 11. uri
Sobota,
18. 03. 2006,
ob 19. 30

Lutkovna predstava VILINKINE MAVRIČNE
CVETLICE,
Mavrično gledališče Ljubljana

Kulturni dom
Vransko

ZKTŠ Vransko

Suzana Felicijan 031 210 298
Bratož

Alko komedija KLINIKA KOZARCKY,
KD Janez Jalen, Notranje Gorice – Plešivica

Kulturni dom
Vransko

ZKTŠ Vransko

Suzana Felicijan 031 210 298
Bratož

ZA ŽENE, DEKLETA in MAMICE JE
VSTOP PROST

TELEFON

NOVIČKE:
Na svečani prireditvi ob Svetovnem dnevu civilne zaščite, ki je bila v petek, 3. 3. 2006 v Laškem je Vlada Republike Slovenije, Štab
civilne zaščite RS, podelil priznanja in nagrade.
Veseli nas, da je bilo med dobitniki priznanj za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za
zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kar
dvoje društev iz Občine Vransko, ki v letošnjem letu praznujeta tudi visok jubilej aktivnega delovanja .
Tako je najvišje priznanje ZLATI ZNAK civilne zaščite prejelo PGD Vransko za 120 let delovanja, BRONASTI ZNAK civilne
zaščite pa PGD Prekopa - Čeplje - Stopnik za 100 let delovanja.
VRTEC VRANSKO
V mesecih, ki so za nami, so se v vrtcu Vransko odvijali različni nadstandardni programi. Naši najmlajši so se udeleževali lutkovnega
abonmaja, kuharskega krožka, telovadbe za najmlajše, plesnih vaj. S pričetkom pomladi pa bomo nadaljevali s planinskim krožkom in
folkloro. Prav sedaj poteka vpis za letovanje v Pacug, ki bo letos potekalo od 16. 6. do 19. 6. 2006. Še se nam lahko pridružite.
V mesecu marcu oz. v začetku aprila bomo v kulturnem domu z otroki pripravili nastop ob družinskem prazniku, od 10. 4. do 14. 4. pa
bo potekal vpis predšolskih otrok za šol. l. 2006/07, in sicer vsak dan od 8.00 do 14.30. Istočasno bodo potekali DNEVI ODPRTIH
VRAT, in sicer v omenjenem tednu vsak dan med 9. in 10. uro v prostorih našega vrtca.
Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite!

Zahvala vsem sponzorjem na Pustnem karnevalu Vransko 2006:
Roman Brglez * EX DARIN Vransko * KIV Vransko * Radio Polzela * Radio Bakla * TV Celje * AJM Levec * Mizarstvo
Grega Pikl * Gostišče Slovan Vransko * BAR 2000 Celje * Gostilna Marija Mlakar Celje * Kmetijska zadruga Vransko *
Petre šotori Žalec * Viba Petrovče * Banka Celje * Zavarovalnica Triglav Celje * SAM Domžale * Gostinsko podjetje
Trojane * AIDA Vransko * PAN Andrej Pečovnik Vransko * Zvone Podpečan Vransko * Stanislav Podbregar Vransko *
Elektro servis Pušnik Velenje * Pizzerija Golobček Vransko * Mercator Vransko * Gotard Ferme Trojane * Mirko
Razboršek Trojane * Pesed Vransko * Sodarstvo Učakar Vransko * Mizarstvo Dominik Kugler Tabor * Postelje Zupan
Vransko * Sadika Vransko * Pavla Verdev Vransko * Rasta Javorsky Potočnik Vransko * Frizerski salon Iva Poznič
Vransko * Aliansa Gorenje * Šiviljstvo Manca Trpin * Keramika Luka Marič Velenje * Lekarna Marija Brišnik Vransko *
BIRO BIT Celje * Mi-2 group Ljubljana * Avtokleparstvo Branko Štrajhar Vransko * Vojko Križnik Vransko * Ančka Pikl
Vransko * ARKA, Export – Import Žalec * Javne naprave Celje * Energetika Vransko * Razvojni center planiranje Celje *
Kolorado Teharje * CMCelje * AMZS Ljubljana * Hudournik Štore * Engro TUŠ * Inde Vransko * Vinarstvo Slavinec * Dani
Štus Kozje * Modrijani * Gostilna Kropivšek Vransko
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