OBCINA VRANSKO - ZUPAN
Vransko 59. 3305 VRANSKO
Tel.: (03) 703 28 00, Fax: (03) 703 28

16.,

E-mail : franc.susnik@vransko.sr

Stevilka: 0321/2016-01

Vransko, 18.10.2016

Na osnovi 29. tlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. l7l10, 53/10 in Obiinski lnformator - Uradne
objave, 5t. 2l/12, 46115 in 54116 ) in 2l . dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t.
44/99, 42100, l 3/01 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54l16 )

SKLICUJEM
14. redno sejo obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek,25. oktobra 2016, ob 20. uri v dvorani
Inovacijskega centra, Vransko 66a.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

o
.

Ugotovitevprisotnosti
Sprejem dnevnega reda

I . Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne 20.9.2016
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Odlok o rebalansu proraduna Obdine Vransko za leto 2016 - redni postopek (obrawava in sprejem)
4. Odlok o proradunu obdine Vransko za leto 201 7 - redni postopek (I. branje)
5. Odlok o nadinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluZb rednega vzdrZevanja obdinskih cest ter
urejanja in di5denjajavnih povrSin na obmodju obdine Vransko- hitri postopek
6. Pravilnik o sofinanciranju hiSnih drpaliSd za fekalno kanalizacijo v obdini Vransko
7. Sklep o povpredni gradbeni ceni in povprednih stro5kih komunalnega urejanja stavbnega
zemljisda za obmodje Obdine Vransko za leto 2017
8. Sklep o vrednosti todke za doloditev vi5ine nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSda za obmodje
Obdine Vransko za leto 2017
9. Sklep o vi5ini enkratne denarne pomodi za novorojence v obdini Vransko za leto 201 7
10. Sklep o viSini subvencioniranja cene omreZnine odvajanja in di5denja odpadne vode za uporabnike, ki
so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti
I 1. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet ZKTS Vransko
12. Zamenjava Llana Va5kega odbora Te5ova za obmodje Jeronim (del)
l3- Razno
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OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA

- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnermega reda

TI l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje ObEinskega sveta ObEine Vransko z dne
20,9,2016
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 vpra5anja odgovarjajo, v kolikor so zadeve kompleksnej5e,
obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
TI3 Odlok o rebalansu proraluna ObIine Vransko za leto 2016
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 upo3tevanju znanih izhodiSd, proradun z rebalansom uravnoteZi.
ObrazloZitev predloga rebalansa poda finandna sluZba. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti4 Odlok o proraEunu obiine Vransko za leto 2017 - osnuteldpredlog
Zupan skupaj s finanEno slu2bo na tej podlagi opravi predstavitev osnutka/predloga odloka o proraeunu
obdine za leto 2017 in predlaga obdinskemu svetu sprejem sklepa o seznanitvi s predloZenim predlogom in
posredovanju le tega v 15 dnevno javno obravnavo na krajevno obidajen nadin. O osnutkih proraduna
skladno s poslovniSkimidolodili ni razprave.
S predloZenim osnutkom predloga odloka o proradunu predlagatelj zasleduje kondni cilj, to je sprejetje

proraduna

v

zakonsko dolodenem roku

do

1.1.2017.

V kolikor to ni

storjeno, 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).

TI5 Odlok o nalinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluZb rednega vzdrievanja obiinskih
cest ter urejanja in liSIenja javnih povr*in na obmolju obline Vransko

Ptedlagani odlok predpisuje nadin opravljania obr.eznih gospodatskih javnih sluib rednega
vzdfi,evanja obtrnskjh cest ter urejanja in ti5tenja iavmh povriin, kateri dolodata Za.kor o cestah (16.
ilen) in Zakon o rrarstr.r. okolja (149. tlen). Predmemi odlok sistemsko doloia in predpisu)e predmet,
pogo)e, pravrce, obveznosd, r.ire financiranja rn postopek za oddajo koncesije za tzttajanje navedenih
obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb.
Predlaga se sprejem sklepov v predloZenem besedilu.

TI6 Pravilnik o sofinanciranju hi5nih irpali5t za fekalno kanalizacijo v oblini Vransko
Za objekte na obmodju obdine Vransko, ki se nahajajo znotraj aglomeracij opremljenih z javnim
kanalizacijskim omreZjem, na katerega se ni mogode teZnostno prikljuditi, bo obdina sofinancirala
izgradnjo hiSnega prikljudka, v viSini 300€.
Predlaga se sprejem Pravilnika v priloZenem besedilu.

TITSklep

o povpreini gradbeni ceni in povpreinih stroSkih

komunalnega urejanja stavbnega

zemljiSda za obmolje ObIine Vransko za leto 2017
ObrazloZitev poda Zupan. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.

Tt8 Sklep o vrednosti tolke za doloiitev viSine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5la

za

obmoije Obiine Vransko za leto 2017
ObrazloZitev poda Zupan. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TI9 Sklep o vi5ini enkratne denarne pomoti za novorojence v oblini Vransko za leto 2017
ObrazloZitev poda Zupan. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.

TI10 Sklep o vi5ini subvencioniranja cene omreZnine odvajanja in Ii5tenja odpadne vode

za

uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti
V skladu s 3. odstavkom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja (Uradni list RS 51. 87/12 in l09ll2),lahko obdina za pokrivanje
najemnine v izradunu cen storitev javnih sluZb prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejar.nosti.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TE11 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet ZKTS Vransko
Clanom sveta ZKTS Vransko se 6. 12.2016 iztede petletni mandat. Svet zavoda sestavlja sedem dlanov, od
tega so trije predstavniki ustanovitelja oz. Obdine Vransko, trije predstavniki uporabnikov oz.
zainteresirane javnosti iz vrst iportnih, kulturnih in turistidnih druStev in en predstavnik zaposlenih v
zavodu. Predstavnike ustanovitelja v svet ZKTS imenuje obiinski svet.
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TI12 Zamenjava Ilana Valkega odbora TeSova za obmoije Jeronim (del)
Na sestanku vaSkega odbora Te5ova dne 5. 10. 2016 so krajani dela Jeronima predlagali zamenjavo
dosedanjega dlana vaSkega odbora Matjaia Ahaca, ki ne stanuje ved na obmodju naselja, z novim dlanom
Bo5tjanom JaneZem, Jeronim 28b.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.

13.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 poSto)
sko SI suzana.felici an
ansko.si rosrta. a nutti
OU: mari a erTnan
rudi.ousnik@rvransko. si :
bcina-tabor.si
SOU: mihaela.zupancic@obcinatabor.si petra.slatinsek
aleksandra.kumer@obcina{abor. si
zunanji dlani odborov (po e-poSti)
predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
sredstva javnega obve5danja po seznamu / po e-poSti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica

Objavljeno:

-

oglasna deska,tu

-sp letna stran www.vransko.si
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