
oBaINA VRANSKO - ZUPAN

Stevilka: O32l /2016-0l

Na osnovi 29. tlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator
Uradne objave, it.2l/12, 46115 in 54/16 ) in 21. dlena Poslovnika obdinskega svela Obdine
Vransko (Ur.l. RS, it.44199,42100, 13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54l16 )

SKLICUJEM

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

. Ugotovitevprisotnosti
o Sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika I I . redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne
19.4.2016
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Zakljudni radun Obdine Vransko zaleto 2015 - obravnava in sprejem
4. Obravnava in odlodanje o predlogih izvajalca obvezne gospodarske javne sluZbe Simbio d.o.o.
Celje za izdajo soglasja k oblikovanju cen storitev po predloZenih elaboratih za'.
. obdelavo dolodenih vrst komunalnih odpadkov in
. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Letno porodilo JKP d. o. o. Zalec zal. 2015
Porodilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2015 za storitev POMOa NA DOMU
Porodilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluZbe Energetike Projekt d.o.o.
Dopolnitev letnega nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem obdine Vransko za leto 2016
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Vransko 59, 3305 VRANSKO
Tel.: (03) 703 28 00, Fax: (03) '703 28 16, E-mail: franc.susnik@vransko.si

Vransko, 14.6.2016

12. redno sejo obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 21. junija 2016, ob 20. uri v
dvorani Inovacijskega centra, Vransko 66a.



OBF.AZLOZ'TTEV DNEVNEGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
Til. Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 11. redne seje Obiinskega sveta Obiine
Vransko z dne 19.4.2016
Zapisnik je priloZen vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.
Ti2. Pobude in vpraianja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpraSanja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpraSanja odgovarjajo, v kolikor so zadeve
kompleksnejSe, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
Ti3 Zakljuini radun Obiine Vransko za leto 2015 - obravnava in sprejem
Uvodno obrazloZitev bo podana s strani Zupana, ki je skladno z Zakonom o javnih financah
obdinski svet dolZan seznaniti s poslovanjem obdine v preteklem letu, oz. svetnikom najkasneje do
15.4. tekodega leta predloZiti podatke o ZR. Svetnikom je bilo po elektronski po5ti dne '15.4.2016
posredovano gradivo k tej todki. Na seji je predvidena seznanitev/predstavitev ZR za leto 2015, ki
bo podana s strani SOU.
Ti4 Obravnava in odlodanje o predlogih izvajalca obvezne gospodarske javne sluZbe Simbio
d.o.o. Celje za izdajo soglasja k oblikovanju cen storitev po predloienih elaboratih za:
. obdelavo doloienih vrst komunalnih odpadkov in
. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
lzvalalec javne gospodarske sluZbe zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov za obmodje na5e

obdine je posredoval predloge sklepov v obravnavo in sprejem, ki temeljijo na predloZenih
elaboratih.
Obdinskemu svetu se predlaga obravnava in sprejem sklepov v predloZenem besedilu.
Ti5 Letno poroEilo JKP d. o. o i,alec zal.2015
ObrazloZitev bo podana s strani predstavnika./ce Javnega komunalnega podjetja Zatec d.o.o..
Predlaga se sprejem sklepa o seznanitvi s predloZenim Letnim porodilom Javnega komunalnega
podjetja d.o.o. i,alec, za leto 201 5.

Ti6 Poroiilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2015 za storitev POMOd NA
DOMU
ObrazloZitev bo podana s strani direktorice Zavoda sv. Rafaela Vransko.
Predlaga se sprejem sklepa o seznanitvi s predloZenim Porodilom o delu Zavoda sv. Rafaela
Vransko zaleto 2015 za storitev POMOa NA DOMU.
Ti7 Porotilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluibe Energetike Projekt d.o.o.
ObrazloZitev bo podana s strani direktorja Energetike Projekt d.o.o..
Predlaga se sprejem sklepa o seznanitvi s predloZenim porodilom o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne sluZbe Energetike Projekt d.o.o..
Ti8 Dopolnitev letnega nairta ravnanja s stvarnim premoZenjem obiine Vransko za leto
2016
Letni nadrt za ravnanje s stvamim premoZenjem Obdine Vransko za leto 2016 se dopolnjuje zaradi
nakupa zemlji5d za potrebe izgradnje ceste in mostu na JP 916022 ieplje- AMTZS Poligon in
prodaje zemlj i5da na naslovu Brode 13, ki je Ze v uporabi kupca.
Predlaga se potrditev dopolnitve Letnega nadrta za ravnanje s stvamim premoZenjem Obdine
Vransko zaleto 2016, v predloZenem besedilu.
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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 seznarnu in lx z redno po3to)

- OU: rnariia.i vransko-si felici an sko.si rosita. utti sko.si
rudi. o

- SOU: mihaela.zu Dancrc 6)ohcina-tahor si- petra.sla bcina{abor.si
al bcina- tabor.si
zunanji dlani odborov (po e-poSti)
predstavniki politidnih strank v obdini, po sezn,unu
SIMBIO d.o.o., info@simbio.si daria.turk@simbio.si (k td. 4)

- Javno komunalno podj etje i,alec d.o.o., tainistvo@ikp-zalec.si , maliaz.zakonisek@iko-zalec.si
(k td. s)
- Energetika Projekt d.o.o. marko.krainc@enersetika-Fojekt.eu (k td. 7)
- Zavod sv. Rafaela Vransko, info@nasdom-vransko.com , moi ca.hrastnik@nasdom-
vransko.com (k td. 6)

sredstva javnega obveSdanja po seznamu / po e-po5ti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica

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