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Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. 17110, 53/10 in Obdinski
Informator - Uradne objave, 5t. 21112,46/15 in 54116 ) in 21. dlena Poslovnika obdinskega
sveta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 3t. 44/99, 42100, 13101 in Obdinski Informator - Uradne
objave, 5t. 54l16 )

PREDLAGAM

Obdinskemu svetu razSiritev predlaganega dnevnega reda 23. redne seje Obdinskega sveta
Obdine Vransko, sklicane
Vransko

za toreh 17. aorila 2018. ob 20. uri v Kultumem domu

4. Odlok o sDremembi Odloka o naiinu izvaiania sospodarske iavne sluZbe opravliania
in vzdrZevania toplovodneqa omreiia in oskrbe s toplo vodo v Obdini Vraqsl@ - hitri
postopek

Obrazloiilev:
Na obmodju obdine Vransko kjer se izvaja gospodarska javna sluZba upravljanja in
vzdrZevanja toplovodnega omreZja in oskbe s toplo vodoje na toplovodni sistem prikljudenih
vse ved objektov namenjenih pridobitni in poslovni dejavnosti, katerih kurilna mod je manj 5a

od 250 kW, kar jim po trenutno veljavnem Odloku o nadinu izvajanja gospodarske javne
sluZbe opravljanj a in vzdrLevanja toplovodnega omreZja in oskrbe s toplo vodo v Obdini
Vransko (Uradni list RS,5t. 6912003) omogoda, po tri mesedni predhodni najavi o odklopu,
odklop iz toplovodnega sistema, kar pa postavlja v neenak poloZaj vse tiste objekte, ki so

namenjeni gostinski in hotelski dejavnosti, hkrati pa omogoda uporabo razlidnih individualnih
nadinov ogrevanja teh objektov, med drugim tudi na razlidna fosilna ogrevanja.
Glede na to, da objektov namenjenih pridobitni dejavnosti s kurilno modjo vedjo od 250 kW
na obmodju obdine Vransko, po stedaju podjetja KIV Vransko d.d., ni, predlagamo, da se

Odlok o nadinu izvajanja gospodarske javne sluZbe opravljanja in vzdrZevanja toplovodnega

- za predlagano todko 3, Odlok o turistidni taksi v Obdini Vransko - 1. obravnava, se

uwsti nova dodatna toika 4, ki se glasi:



orffeLja in oskrbe s toplo vodo v Obdini Vransko (Uradni list RS, St. 6912003) ustrezno
spremeni in dopolni kot to izhaja iz2. (lena predloga Odloka o spremembi Odloka o nadinu
imajanja gospodarske javne sluZbe opravljanja in vzdrLevar\a toplovodnega omreZja in
oskbe s toplo vodo v Obdini Vransko.

Dosedanje todke 4,, 5, 6, 7 ,8, 9 in 10 se ustrezno preStevildijo.

Priloga:
- predlog Odloka o spremembi Odloka o nadinu izvajanja gospodarske javne sluZbe

opravljanja in vzdrievanla toplovodnega omreZja in oskrbe s toplo vodo v Obdini
Vransko

- Odlok o nadinu izvajmja gospodarske javne sluZbe opravljanja in vzdrZevanja
toplovodnega omreZja in oskrbe s toplo vodo v Obdini Vransko (UL RS, 3t.6912003)

Vabljeni:
Energetika Projekt d.o.o., Rok P
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