oBarNA vRANsKo - Zup,lx
Vransko 59, 3305 VRANSKO
Tel.: (03) 703 28 00, E-mail: franc.susnik@vransko.si
Stevilka: 0321I 2019 -01

Vransko, 29.1 .2019

Na osnovi 29. (lena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. 17110, 53/10 in Obdinski Informator
Uradne objave, !t. 2l/12, 46/15
54116 ) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, 5t. 44199,42100,l3l0l in Obdinski Informator - Uradne objave, 5t. 54116 )

-

ir

SKLICUJEM
2. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek,5. februarja 2019, ob 20. uri v
sejni sobi Obdine Vransko, Vransko 130c.

Predlagam naslednji

o
.

DNEVNI RED

Ugotovitevprisotnosti
Sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov

in potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje Obdinskega sveta Obdine Vransko,

z dne 11.12.2018
2. Pobude in lpraianja svetnikov
3. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja, GLOBAL AVTO, d.o.o. Vransko 57,3305 Vransko
4. Odlok o kategorizaciji obdinskih cest obdine Vransko, 1. obravnava
5. Odtok o podelitvi koncesije za izvajmle izbime lokalne gospodarske javne sluZbe operaterja
distribucij skega omreZja zemelj skega plina v Obdini Vransko, obravnava
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev jar.ne sluZbe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in di5denja
komunalne odpadne vode
7. Sklep o spremembi Sklepa o doloditvi cen programov predSolske vzgoje, dodatnih zniLanjih
pladil in poditni5kih rezervacij v vrtcih na obmodju obdine Vransko
8. Sklep o povpredni gradbeni ceni in povprednih stro5kih komunalnega urejanja stavbnega
zemlji5da za obmodje obdine Vransko za leto 2019
9. Sklep o vrednosti todke za doloditev vi5ine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5da za

l

obmodje obdine Vransko zaleto 2019
10. Izdaja soglasja k ceni storitve pomod na domu, z veljavnostjo od 01.03.2019
1 1. Soglasje k sprejemu predi5denega besedila Statuta ZD(dr. JoZeta Potrate< Zalec
12. Sprememba cene toplih obrokov za socialno ogroZene obdane Obdine Vransko zaleto 2019
13. Dopolnitev Letnega nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem Obdine Vransko zaleto 2019
14. Spremembe in dopolnitev nadrta razvojnih programov za obdobje od 2019 do 2022

I

15. Dopolnitev Pravilnika o pladah in drugih prejemkih obdinskih funkciona{ev, dlanov delovnih
teles obdinskega sveta in dlanov drugih obdinskih organov Obdine Vransko

16. Imenovanje dlanov nadzomega odbora, dlanov stalnih delovnih teles obdinske ga sveta ln
predstavnika Obdine Vransko v
skupnosti Centa za socialno delo SavinjskoSaleSka
17. Razno

ZupaN
F

u5nik

OBRAZLOZITEV DNEVI\EGA REDA

- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega
- predlaga se sprejetje dnevnega reda

sveta in sklepdnost

Ti.l.

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje Obdinskega sveta Obdine
Vransko, z dne 11 .12.2018 Zapisnik je priloZen vabilu.
Predlaga se pregled realizaclje sklepov ter potrditev zapisnika v predlozenem besedilu.
Ti.2. Pobude in vpraSanja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpraSanja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in r.pra5anja odgovarjajo, v kolikor so zadeve
kompleksnejSe, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
Ti.3. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja, GLOBAL AVTO, d.o.o. Vransko S?, 3305

Vransko
Dne 7.12.2018 smo na sedeZ Obdine Vransko, prejeli Okoljevarstveno dovoljenje, ki je bilo istega
dne izdano podjedu GLOBAL AVTO, d.o.o. vransko 57, 3305 vransko. obrazlozitev bo na siji
podana s strani Zupana.
Ti.4. Odlok o kategorizaciji obiinskih cest obiine Vransko, I. Otrravnava
Obdina Vransko spreminja Odlok o kategorizaciji obdinskih cest na obmodju Obdine Vransko.
Razlog za spremembo odloka je evidentiranje sprememb na obdinskem cestnem omreZju, ki so
nastale po letu 2009, ko je bil objavljen veljavni odlok. S tem se bo kategorizacija cest dopolnila z
novimi dejstvi na terenu ter se odpravila neskladja na obstojedem stanju.
Pripravljavec novega odloka je LOCUS prostorske informacij ske reSitve d.o.o., Ljubljanska cesta
76, DomLale.
Predlaga se sprejem odloka v predloZenem besedilu v 1. branj u.
Ti.5. odlok o podelitvi koncesije za intajanje izbirne lokalne gospodarske javne sluzbe
operaterja distribucijskega omreija zemeljskega plina v Obiini Vransko, l. obravnava
Obdina v skladu s peto alinejo drugega odstavka 21 . dlena Zakona o lokalni samoupr avi zagotavlja
opravljanje gospodarskih javnih sluZb, ki jih sama dolodi in javnih sluZb, za katere je tako
dolodeno z zakonom (lokalne gospodarske javne sluzbe). 34. dlen Zakona o gospodarskih javnih
sluZbah doloda, da mora obdina v roku 60 dni od dneva, ko je prejela vlogo o zainteresiranosti za
opravljanje dolodene dejavnosti kot koncesionirane gospodarske javne sluZbe, prideti postopek za
izdajo koncesijskega akta. Na podlagi sprejetega koncesijskega akta (odloka) nato preko javnega
razpisa izbere koncesiona{a. obdina vransko je dne 17 .12.2018 prejela vlogo SANTOSA, d.o.o.
o zainteresiranosti za izvajanje gospodarske javne sluZbe operaterja distribucijskega omreZja
zemeljskega plina na obmodju poslovne cone ob avtocestnem prikljudku Vransko in predvideni
poslovno industrijski coni v iepljah.
S predlaganim odlokom se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje lokalne gospodarske
javne sluzbe operaterja distribucijskega omrezja zemeljskega plina in izgradnjo energetske
infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina v obdini Vransko v obliki koncesije ter dolodajo
pogoji za izvedbo javnega razpis a oziroma izbiro koncesi onarj a.
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