OBCINA VRANSKO . ZUPAN

Vransko 59, 3305 VRANSKO
Tel.: (03) 703 28 00, Fax: (03) 703 28 15, E-mail: fra nc.susnik@vransko.si
Stevilka: 0321/2018-01

Vransko, 4.9.2018

Na osnovi 29. dlena Statuta Obaine Vransko (Ur.l. RS, 5t. 17/10, 53/10 in Obainski lnformator - Uradne
objave, 5t. 2t/L2,46/L5 in 5a/$ | in 21. alena Poslovnika obEinskega sveta Obaine Vransko (Ur.l. RS, 5t.
44/99,42/OO,13/01 in ObEinski lnformator - Uradne objave,5t.54115 )

SKLICUJEM
25. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 11. septembra 2018, ob 20, uri v
Kulturnem domu Vransko.
Predlagam naslednji

DNEVNI

.
.

RED

Ugotovitevprisotnosti
Sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 24. redne seje Obainskega sveta Obdine Vransko, z dne 19.5.2018
in zapisnika 4. dopisne seje Obfinskega sveta Obiine Vransko, ki je potekala od ponedeljka, 13.8.2018, od
14. ure dalje, do detrtka, 16.8.2018, do 12. ure
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata ilanici Obiinskega sveta ObEine Vransko
4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju dlanstva predsednice Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremianinami ter imenovanje novega predsednika
5. Polletno porodilo obiine Vransko za 1.2018 - seznanitev
6. Obravnava polletnega poroaila koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih sluib
rednega vzdrievanja ob.inskih cest ter urejanja in aisaenja javnih povrsin na obmo.ju Obtine Vransko za
obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemlji5d za obmoije poslovne cone eE 02 - 3/1 - obravnava in
sprejem
8. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeielja v Obdini Vransko
za programsko obdobje 2018-2020 - 2. obravnava in sprejem
9. Obravnava Porotila Nadzornega odbora Obdine Vransko o opravljenem nadzoru zakljuinega raduna
proraiuna Obdine Vransko za leti 2015 in 2016
10. Sprememba Letnega proSrama Sporta v obiiniVransko za leto 2019
11. Razno

Zuparu
Franc Suinik

I

OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA

- iupan

ugotovi prisotnost alanov obiinskega sveta in sklepanost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
Tt1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 24. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne
19.6.2018 in zapisnika 4. dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je potekala od ponedeljka,
13.8.2018, od 14. ure dalje, do fetrtka, 16.8.2018, do 12. ure Zapisnika sta priloiena vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov v predloienem besedilu.
TE2. Pobude in vpraSanla svetnikov
Svetniki vloiijo pobude in vpraianja. Obainski svet o predlogih in pobudah glasuje,
iupan in obtinska uprava na vloiene pobude in vpraianja odgovarjajo, v kolikor so zadeve kompleksnejie,
obdinski svet doloii rok za pripravo pisnega odgovora.

Ti3, Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata ilanici Obiinskega sveta ObEine Vransko
alanica Obiinskega sveta Obiine Vransko Alenka Pernoviek je dne 14.8.2018 podala odstopno izjavo z
mesta dlanice Obdinskega sveta. Zupan je istega dne z odstopno izjavo seznanil Komisijo za mandatna
vpraianja, volitve, imenovanje in priznanja (KMVIP). Obrazloiitev bo na seji podana s strani predsednice
KMVIP.

TE4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju Elanstva predsednice Odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremitninami ter imenovanje novega predsednika
alanica Obainskega sveta ObEine Vransko Alenka Pernoviek je dne 14.8.2018 podala odstopno izjavo z
mesta predsednice Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremianinami. Zupan je istega
dne z odstopno izjavo seznanil Komisijo za mandatna vprasanja, volitve, imenovanje in priznanja (KMVIP).
Obrazloiitev bo na seji podana s strani predsednice KMVIP.
TE5. Polletno poroailo obEine Vransko za l. 2018 - seznanitev
Skladno z zakonom je iupan obtinskemu svetu dolian poroiati o polletnem poslovanju. Obrazloiitev na
seji podata iupan in radunovodja. K toakije priloieno kompletno gradivo.
Tf5. Obravnava polletnega porofila koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih sluib
rednega vzdrievania obEinskih cest ter ureianja in iiSienla javnih povriin na obmoEju Obiine Vransko
za obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018
Obrazloiitev bo podana s strani koncesiona rja-E ne rgetike Projekt d.o.o.
Ti7. Odlok o programu opremlianja stavbnih zemljiSi za obmoije poslovne cone CE 02 - 3,l,. obravnava in spreiem
Obdina Vransko je na podlagi 74. ilena Zakona o prostorskem nairtovanju (Uradni list RS, 5t. 33/07 in
spremembe), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiSd (Uradni list RS, it. 80/07),
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 5t. 117/04 in spremembe)
pripravila Program opremljanja stavbnih zemljisa za obmodje poslovne cone eE02-3/1. Obmoaje
nasta.iajoie poslovne cone iE02-3/1 je potrebno opremiti z javnim vodovodnim in kanalizacijskim
omreijem, stroiki izgradnje komunalne infrastrukture so zajeti v Predlogu Odloka o Programu
opremljanja.
Predlaga se sprejem sklepa v predloienem besedilu.
Ti,8. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijswa in podeielja v Obtini Vransko
za programsko obdobje 2018-2020 - 2. obravnava in sprejem
S sprejetjem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeielja v ObEini Vransko,
ielimo spodbujati ukrep za namen pridobivanja sredstev za urejanja kmetijskih zemljiid in painikov.
Osnutek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeielja v Obaini Vransko je bil v
recenziji na MKGP in pridobil pozitivno mnenje za sprejem na obtinskem svetu. Pravilnik je bil posredovan
v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno obiaajen naain, ki .ie potekala od 1.7.20!a do 31.7.2018.
Prispela je ena pobuda, katera se je pri pripravi iistopisa tudi upostevala.
Predlaga se sprejem odloka v predloienem besedilu.
Tt.9. Obravnava Poroiila Nadzornega odbora Obtine Vransko o opravljenem nadzoru zakljuinega
rafuna prorafuna Obiine Vransko za leti 2015 in 2016
Obrazloiitev bo podana s strani predsednice Nadzornega odbora Obtine Vransko.
Tt.10. Sprememba Letnega programa Sporta v obtini Vransko za leto 2019
Del sredstev, namenjenih izvedbi letnega programa iporta, se na podlagi javnega razpisa razdeli tudi
Sportnim druitvom v obiini. S ciljem uravnoteienja javnih financ so bila ta sredstva v preteklih letih precej
zmanjiana, 5tevilo iportnih druitev in programov, ki jlh le-ta izvajajo pa se je precej poveialo. Ob6inski
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svet je na 24. redni seji

ie obravnaval pobudo obdana za povedanje teh sredstev. Po preudiwi relevantnih
okoliidin ocenjujemo, da je smotrno in finanino vzdrino predlagano 15% povedanje sredstev za
sofinanciranje letnih programov Sportnih druitev v skupni visini 5069,93
Predlaga se sprejem sklepa v predloienem besedilu.

EUR.

Ti. 11 Razno

Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obEine vransko na naslednii povezavi:
htto://www,vransko.si/ set e-obcins keea-sveta/

Vabljeni:
- flani obainskega sveta 11 x (na e-naslove po seznamu in 1x z redno posto)
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zunanji alani odborov (po e-po5ti)
predstavniki polititnih strank v obiini, po seznamu
Nadzorni odbor Obiine Vransko, predsednica Boiena Macarol, bozena @ macarol.si
Energetika Projekt d.o.o., direktor Rok Penec, rok.penec@energetika-proiekt.eu
sredstva javnega obveSdanja po seznamu / po e-poiti

v vednost:
RS UE

Zalec, Simona Stanter, nadelnica

Objavljeno:

-

oglasna deska,tu
spletna stran www.vransko.si
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