
Na osnovi 29. tlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator - Uradne
objave, 5t. 2l/12, 46115 in 54116 ) in 2l . dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t.

44199, 42100, 13/01 in Obdinski Informator - Uradne objave, !t. 54/16 )

DNEVNI RED

l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne 13.6.2017
in 19. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne 12.9.2017
2. Pobude in vprasanja svemikov
3. Odlok o rebalansu proraduna Obdine Vransko za leto 2017 - redni postopek (obrarmava in sprejem)
4. Odlok o proradunu obiine Vransko za leto 2018 - redni postopek (I. branje)
5. Odlok o proradunu obiine Vransko za leto 2019 - redni postopek (I. branje)
6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiSda v obdini Vransko - hitri postopek (obrarmava in
sprejem)
7. Sklep o tehnidnem popravku Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Vransko- zemlji5de parc.
3t.2636119, k.o. Prekopa- redni postopek (I. branje)
8. Sklep o tehnidnem popravku Odloka o zazidalnem nalrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob
avtocestnem prikljudku Ceplje- redni postopek (I. branje)
9. Sprememba sestav€ Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Obdini Vransko
10. Seznanitev z geotehnidnimi mnenji s predlogi sanacije usadov sproZenih po neurju 16. septembra 2017
1 l. Izvolitev elektorja v volilno telo 5. Volilne enote ter doloditev kandidata za tlana driavnega sveta, za
volitev v driavni svet RS
12. Razno
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Stevilka: 0321/201 7-01 Vransko, 10.10.2017

SKLICUJEM

20. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v tore\ 17. oktobra 2017, ob 20. uri v sejni sobi
obiine Vransko, Vransko 66a.

Predlagam naslednji

. Ugotovitevprisotnosti
o Sprejem dnevnega reda



OBRAZLOZITf,V DNEVNEGA Rf,DA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnemega reda
Til. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje Obdinskega sveta Obtine Vransko z dne
13.6.2017 in 19. redne seje Oblinskega sveta Obtine Vransko z dne 12.9.2017
Zapisnika sta priloiena vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov v predloZenem besedilu.
Tt2. Pobude in vpraianja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpra5anja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpra5anja odgovarjajo, v kolikor so zadeve kompleksnejie,
obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
Tt3. Odlok o rebalansu proraiuna ObEine Vransko za lelo 2Ol7 - redni postopek (obravnava in
sprejem)
Skladno z Zakonom ojavnih financah se spremembe veljavnega proraduna sprejmejo z rebalansom. Zaradi
nastalih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani, se na osnovi l0 mesedne realizacije ter ocenjenih
odhodkov do konca tekodega leta, ob upo5tevanju znanih izhodiSd, proradun z rebalansom uravnoteZi.
ObrazloZitev predloga rebalansa poda finandna sluZba. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TE4. in TE5. Odlok o proraEunu obline Vransko za leto 2018 in leto 2019 - redni postopek (I. brauje)
Zupan skupaj s finandno sluZbo na tej podlagi opravi predstavitev osnutka./predloga odloka o proradunu
obdine za leto 201 8 in leto 2019 ter predlaga obdinskemu svetu sprejem sklepa o seznanitvi s predloZenim
predlogom in posredovanju le tega v l5 dnevno javno obravnavo na krajevno obidajen nadin. O osnutkih
proraduna skladno s poslovniSkimi dolodili ni razprave.
S predloZenim osnutkom predloga odloka o proradunu predlagatelj zasleduje kondni cilj, to je sprejetje
proraduna v zakonsko dolodenem roku do 1.1.2018. V kolikor to ni stodeno, se financiranje vseh
proradunskih porabnikov lahko nadaljuje le na podlagi sklepa o zadasnem financiranju in po l/12 glede na
porabo v preteklem letu (brez investicij in novih projektov).
T66. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiSia v obEini Vransko - hitri postopek
(obravnava in sprejem)
Sklep o doloditvi vrednosti todke za odmero NUSZ, ki ga za vsako leto posebej sprejme obdinski svet, se

obrar.nava kot sprememba samega odloka, kar pa kot opoza{ata Ministrstvo za finance in Ministrstvo za
okolje in prostor, ne predstavlja ustrezne podlage za zakonito odmero NUSZ. Z uveljavitvijo 58. dlena
Zakona o izvrievanju proradunov RS za leti 2016 in 2017 in 59. dlena Zakona o izvrievanju proradunov RS
za leti 2017 in 2018 je bila zato obdinam dana pravna podlaga za sprejemanje novih obdinskih odlokov o
NUSZ.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Tt.7. Sklep o tehniinem popravku Odloka o obEinskem prostonkem naErtu ObIine Vransko-
zemljiSEe parc. 5t. 2636/19, ko. Prekopa
Pri prenosu grafidnega dela prostorskega nadrta iz analogne v digitalno obliko je priSlo do tehnidne napake,
tj. izpada zemljiSda parc. \t. 2636119, k. o. Prekopa, v izmeri 990 m', kot pripadajodega stavbnega
zemljiSda h gostinskemu objektu ieplje 12, iz fonda stavbnih zemlji5d - gospodarske cone IG.
Po prvem branju se predlog sklepa o tehnidnem popravku posreduje v l5 dnevno javno obravnavo.
Tt8, Sklep o tehnitnem popravku Odloka o zazidalnem nairtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob
aYtocestnem prikljuiku Ceplje
Pri pripravi Odloka o zazidalnem nadrfu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob a\tocestnem prikljudku
eeplje je priSlo do neskladja med grafidnim in tekstualnim delom zazidalnega nadrta.
V 15. dlenu Odloka je navedeno: >gradbene meje so od parcelnih odmaknjene 4m, razen v coni I, kjer se

dodatno upoSteva 26m odmik grajene mase od trase magistralnega plinovoda.<, kar pa ni usklajeno z
grafidno prilogo, kjer je oznaden odmik gradbene meje od parcelne 3m. Prav tako se odpravi napaka glede
oznake >>cona I< in se pravilno nadomesti s <cono B<<. Po prvem branju se predlog sklepa o tehnidnem
popravku posreduje v l5 dnevno javno obravnavo.
TI9. Sprememba sestave Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Obiini Vransko
Obdinski svetje na svoji 6. redni seji dne 16.6.2015 s sklepom 5t. 85 imenoval Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu (v nadaljevanju: SPV) v sestavi kot je razvidna iz priloZenega odpravka sklepa z dne

24.6.2015.
Kot predstavnik koncesionarja za redno vzdrZevanje obdinskih cest in javnih povr5in v obdini Vransko ,

Energetika Projekt d.o.o. je bil v SPV imenovan tedanji direktor druZbe Marko Krajnc. Kerje bil nato dne
'1.12.2016 na mesto direktorja druZbe imenovan Rok Penec, se obdinskemu svetu zaradi zagotovitve
nemotenega dela obdinske SPV predlaga sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
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T810. Seznanitev z geotehnilnimi mnenji s predlogi sanacije usadov sproienih po neurju 16.
septembra 2017
Na JP 992701 Limovce-Poljan5ek (parc.5t. 45711 k.o. Zaplanina), JP 916132, odcep Marko (parc.5t.
l228ll, k.o. Lodica in JP 916135, odcep Podbregar (parc. 5t. 8080 in 881 k.o. Lodica), je v dasu neurja med

15.9. in 16.9.2017, priSlo do usadov na breZinah. Obdinaje tako pridobila geotehnidna mnenja s predlogom
sanacij, s katerimi bo seznanjen tudi obdinski svet.

T811. Izvolitev elektorja v volilno telo 5. Volilne enote ter doloiitev kandidata za Elana driavnega
sveta, za volitev v drZavni svet RS
Komisija za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja vas na podlagi 14. dlena Zakona o
drZavnem svetu (Uradni list RS, 5t. 100/05-UPBI), Odloka o razpisu volitev v drZavni svet (Uradni list RS,

5t. 48/17) ter skladno s Pravili za izvolitev predstavnikov Obdine Vransko v volilno telo 5. volilne enote za

volitve dlana drZavnega sveta ter za doloditev kandidata za dlana drZavnega sveta (Uradni list RS, 5t. 83/02)
poziva k vloZitvi kandidatur za:

- elektorja iz obdine Vransko v volilnem telesu 5. volilne enote za voliwe predstavnikov lokalnih
interesov v drZavni svet, ki bodo dne 22.11.2017;

- dlana drLavnega sveta - predstavnika lokalnih interesov iz 5. volilne enote.

Til2. Razno

Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
http ://www.vransko.si/sei e-obcinskega-sveta/

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta I I x (na e-naslove po seznamu in 1x z redno po5to)
- OU: marlja jerman@vransko"si;suzana.felicijan@vransko.si: rosita.papinutti@wansko.si;

rudi.pusnik@vransko. si;
- SOU: mihaela.zupancic(@obcina-tabor.si, @; aleksandra.kumer(a)obcina-

tabor.si
- zunanji dlani odborov (po e-poSti)
- predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
- sredstvajavnega obve5danja po seznamu / po e-po5ti

V vednost:
RS UE Lalec, Simona Stanter, nadelnica

Objavljeno:
- oglasna deska,tu
- spletna stran www.vransko.si

J


