OBdtNA YRANSKO. ZUPAN
Vransko 59, 3305 \'RANSKO
Tel.: (03) 703 28 00, Fax: (03) 703 28 16, E-mail: franc.susnik(nrvransko.si
Stevilka: 0321/2017-01

Vransko, 5.12.2017

Na osnovi 29. Elena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator - Uradne
objave, 5t. 2lllZ, 46/15 in 54/16 ) in 2l . dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t.
44/99,42100,13/01 in Obdinski Informator - Uradne objave,5t.54/16 )

SKLICUJEM
21. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 12. decembra 2017, ob 20.
sobi obiine Vransko, Vransko 66a.

uri v sejni

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

.
o

Ugotovitevprisotnosti
Sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z

dne

17.10.2017
2. Pobude in vpralanja svetnikov
3. Odlok o proradunu obdine Vransko za leto 2018 - redni postopek (II. branje in sprejem)
4. Odlok o proradunu obdine Vransko za leto 2019 - redni postopek (II. branje in sprejem)
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemlji5d za obmodje stanovanjske gradnje Podgorica-Dolin5ek
(II. branje in sprejem)
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluZbe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in diilenja komunalne
odpadne vode (obravnava in sprejem)
7. Sklep o vi5ini subvencioniranja cene omreZnine odvajanja in diSdenja odpadne vode za uporabnike, ki so
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejarmosti (obranava in sprejem)

8. Navodilo o delovanju skupnih predstavnikov obdin Braslovde, Polzel4 Prebold, Tabor in Vransko v
organih upravljanja javnih zavodov (obrarmava in sprejem)
9. Sklep o tehnidnem popravku Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Vransko- zemljiSde parc.
!t.2636119, k.o. Prekopa- redni postopek (II. branje in sprejem)
10. Sklep o tehnidnem popravku Odloka o zazidalnem nadrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob
a\tocestnem prikljudku eeplje- redni postopek (II. branje in sprejem)
1 1. Sklep o povpredni gradbeni ceni in povprednih stro5kih komunalnega urejanja stavbnega
zemlji3da za obmodje Obdine Vransko za leto 201 8 (obravnava in sprejem)
12. Sklep o vrednosti todke za doloditev vi5ine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5da za obmodje
Obdine Vransko za leto 2018 (obravnava in sprejem)
i3. Sklep o vi5ini enkratne denarne pomodi za novorojence v obdini Vransko za leto 2018 in leto 2019
(obravnava in sprejem)
14. Razno

ZwaN
Fr

S

OBRAZLOZ'IT EV DNE \AIEGA REDA

- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dner.nega reda

Til.

Pregled sklepov

in potrditev zapisnika 20. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z

dne

.10.2017
Zapisnik je priloZen vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika v predloienem besedilu.
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Ti2. 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 kompleksnej5e,
obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
TI3. in TI4. Odlok o proraiunu obline Vransko za leto 2018 - redni postopek (II. branje in sprejem)
in Odlok o proraiunu obiine Vransko za leto 2019 - redni postopek (II. branje in sprejem)
Obdinski svetje na 20. redni seji dne 17.10.2017 obrarnaval ter v 1. branju sprejel predlog Odloka o
proradunu obdine Vransko za leto 2018 in leto 2019 terju na krajevno obidajen nadin posredoval vjavno
obrarrytavo od 1.11.2017 do 15.11.2017. V okviru priprav proradunov za leti 2018 in 2019 so potekali
sestanki zjavnimi zavodi, Javnim komunalnim podjetjem d.o.o. Zalec in stanovanjskim podjetjem SIPRO
d.o.o.. Zapisniki sestankov so priloZeni gradilu. Predlaga se sprejem odlokov v predloZenem besedilu.
TiS. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemlji5i za obmolje stanovanjske gradnje Podgorica-

Dolinlek (II. branje in sprejem)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljiit za obmodje stanovanjske gradnje
Podgorica - Doliniek. V obradunsko obmodje za izgradnjo komunalne opreme spadajo zemlji5da./parcelne
Stevilke: 373120, 373121,373122,373123,373126 in 386/4(del) vse k.o. 1012 Vransko v skupni izmeri 3.245
m2. Odlok je bil obrarmavan na20. RS OS, dne 17.10.2017 in posredovan v l5 dnevno javno obrarmavo, v
dasu od l.l1.2017 do l5.l1.2017. Pripomb v dasujavne obravnave ni bilo.
Predlaga se sprejem odloka v predloZenem besedilu.
Tt6. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluibe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in Ii5tenja

komunalne odpadne vode (obravnava in sprejem)
ObrazloZitev bo podana s strani predstawikov JKP d.o.o. Zalec
Predlaga se sprejem sklepov v predloZenem besedilu.
TI7. Sklep o vi5ini subvencioniranja cene omreinine odvajanja in iiSienja odpadne vode za
uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti (obrarnava in sprejem)
ObrazloZitev bo podana s strani predstar.nikov JKP d.o.o. Zalec
Predlaga se sprejem sklepov v predloZenem besedilu.

Tt.8. Navodilo o delovanju skupnih predstavnikov oblin Braslovle, Polzela, Prebold, Tabor in
Vransko v organih upravljanja javnih zavodov
S tem navodilom se doloda sodelovanje med skupnimi predstavniki Obdin Braslovde, Polzela, Prebold,
Tabor in Vransko v organih upravljanja javnih zavodov, katerih soustanoviteljice so obdine na eni shani in
obdinskimi sveti in obdinskimi upravami obdin soustanoviteljic na drugi strani.
Predlaga se sprejem navodila v predloZenem besedilu.
T8.9. Sklep o tehniinem popravku Odloka o oblinskem prostorskem nairtu ObIine VranskozemljiSle parc. 5t. 2636/19, ko. Prekopa- redni postopek (II. branje in sprejem)
Pri prenosu grafidnega dela prostorskega nadrta iz analogne v digitalno obliko je pri5lo do tehnidne napake,
tj. izpada zemlji5da parc. it. 2636119, k. o. Prekopa, v izmeri 990 m'?, kot pripadajodega stavbnega
zemlji5da h gostinskemu objektu ieplje 12, iz fonda stavbnih zemljiSd - gospodarske cone IG.
Sklep je bil obrarnavan na 20. RS OS dne 11 .10.2017 in posredovan v I 5 dnevno javno obravnavo, v dasu
od 1.11.2017 do 15.11.2017. V dasu javne obravnave je bila podana pripomba investitorja, katera se je
upoStevala pri pripravi dopolnjenega predloga sklepa.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti.10. Sklep o tehniinem popravku Odloka o zazidalnem nairtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono
ob avtocestnem prikljuEku deplje- redni postopek (II. branje in sprejem)
Pri pripravi Odloka o zazidalnem nadrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem prikljudku
Cepljeje 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 upo5teva 26m odmik grajene mase od trase magistralnega plinovoda.<, kar pa ni usklajeno z
grafi6no prilogo, kjerje oznaden odmik gradbene meje od parcelne 3m. Prav tako se odpravi napaka glede
omake >>cona I<< in se pravilno nadomesti s <cono B<<.
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Sklepje bil obravnavan na 20. RS OS dne 17.10.2017 in posredovan v l5 dnevnojavno obravnavo, v dasu
od l.l 1.2017 do l5.l1.2017. Pripomb v dasu javne obravnave ni bilo.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti.ll. Sklep o povpreEni gradbeni ceni in povpreinih stroSkih komunalnega urejanja stavbnega
zemljiSia za obmo{je Obiine Vransko za leto 2018 (obravnava in sprejem)
ObrazloZitev poda Zupan. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.

TE.l2. Sklep o vrednosti toike za doloEitev viSine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5la za
obmoCje Obtine Vransko za leto 2018 (obravnava in sprejem)
ObrazloZitev poda Zupan. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
T[.13. Sklep o vi5ini enkratne denarne pomoli za novorojence v oblini Vransko za leto 2018
2019 (obravnava in sprejem)
ObrazloZitev poda Zupan. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.

in leto

TI.14. Razno

Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
http://www.vransko.si,/seie-obcinskeqa-sveta/

Vabljeni:

-

-

dlani obdinskega sveta 1l x (na e-naslove po seznamu in lx z redno po5to)
OU: mariia.ierman(ri)wansko,si suzana.feliciian(dwansko.si: rosita.papinutti(dwansko.si

rudi.pusnik@wansko.si
SOU: mihaela.zupancic(a)obcina-tabor. si petra.slatinse
bcina-tabor.si a leksandra.kumer(alobcinatabor.si
zunanji dlani odborov (po e-po5ti)
predstavniki politidnih shank v obdini, po seznamu
Javno komunalno podjetje Zalec d.o.o., dir. MatjaZ ZakonjSek: matjaz.zakonisek(irjkp-zalec.si ;
ta nlst
k -zalec.si
sredstvajavnega obveidanja po seznamu / po e-po5ti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica

Objavljeno:

-

oglasna deska,tu
spletna stran www.vransko.si
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