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OBEINSKEMU SYETU

ZADEV& Odlok o naiinu imraiania izbirne lokalne gospodatske iavne sluibe deiavnost
operate{a distribuciiskega omreilia zemeliskega plina v ObEini Vmnsko

Obtina v skladu s peto alinejo drugega odstavka 21. tlenaZakona o lokalni samouptavi pradni
list RS, *.94/07 - uradno preiiSieno besedilo, 76/08,79/09,57/70,40/12 - ZUJF,14/15 -
ZUUJFO,11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/1,8) zagotavlja opravljanje gospodarskih javnih sluib, ki jih
sama doloii in javnih sluib, za katere je tako doloieno z zakonom Qokalne gospodarske javne
sluibe). 34. ilen Zakona o gospodarskih javnih sluibah pradni list RS, it. 32/93, 30/98 -
ZZLPPO, 127 /06 - ZJZP,38/10 - ZUKN tn 57 /11 - ORZGJS40) doloia, da mora obiina v
roku 60 dni od dneva, ko je preiela vlogo o zaintetesiranosd za opruvllanie doloiene dejavnosti
kot koncesionfuane gospodarske javne sluibe, prideti postopek za izdaio koncesijskega akta.
Obiina Vransko je prejela vlogo SANTOSA, d.o.o., Slovendeva ulica 15, 1000 Ljublj^na o
zalnteresranosti za izvaianie gospodarske javne sluibe dejavnost oper^teq^ distribucijskega
omrcLja zemeljskega plina na obmoiju poslovne cone ob avtocestlem pdkljuiku Vransko in na

obmoiju predvidene poslor.no industrijske cone v iepljah.

S predlaganim odlokom se ugotavlja, da obstaia javni interes za izvajanie lokalne gospodatske
javne sluibe dejavnost operuterl^ distribucijskega omrelia zemeljskega plina v Obiini Vransko v
obliki koncesije, ter doloiajo predmet in pogoji za izvajaniele-te.
Z rjegovo uveljaviwijo preneha veljati Odlok o naiinu izvajanja gospodarske javne sluibe in
podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omreLla za distribucijo zemeljskega plina v Obiini
Vransko izleta 2000 pradni list RS,5t. 68/00), l<tzaradi kasnejie zapoLriwe poslovne cone ob
avtocestflem prikljuiku ni bil nikoli ude)anjen, v danem trenutlu pa zaradr sptemenjene
zakonodaje (predvsem doloib Energetskegazakona - UL RS 17/74,81/15 tnZakona o javno-
zasebnem partnerst\.'u - uL RS 127 /06 in) ni vei ustfezen.

Predlagani odlok ne prinaSa neposrednih finaninih posledic za prontun Obtine Vtansko, so pa
te mogoie po nastanku koncesijskega rzzmerr , ie obiina kot koncedent in izbrant koncesionar v
koncesijski pogodbi dogovorita plaiilo koncesijske dajafre, ki je prihodek obiinskega ptoraiuna.

Obiinski svet je na 2. redri seji dne 5. 2. 2019 opravil prvo obravnavo ptedloga odloka in ga

posredoval v 3O-dnevno iavno obravnavo, ki ie potekala od 1. 3.2019 do 1. 4. 2019.Y tasu iavne
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obtavnave na ptedlog odloka ni bila podana nobena pdpomba, zato predlagam, da obiinski svet
opravi drugo obtavnavo ptedloga odloka tet sprejme odlok v predlaganem besedilu.

Ptedloo skleoa:+

Obdinski svet ObEine Vtansko spteime Odlok o naiinu izvaiania izbirne lokalne
gospodatske iavne sluibe deiavnost operateria distribuciiskega omreilia zemeliskega
plina v ObEini Vtansko v predlaganem besedilu.

2upaNPripravil:
Rudolf Puinik

Priloga:

Franc

predlog Odloka o natinu izvaiar\a izbirne lokalne gospodatske javne sluibe dejavnost
operuterta distribucijskega omreLja zemeliskega plina v Obiini Vtansko;
Zapisnik javne obravnave ptedloga Odloka o natinu izvaianja izbime lokalne gospodarske
javne sluibe dejavnost oper^teq^ distribucijskega omreLja zemeljskega plina v Obiini
Vransko z dne 2. 4. 2019.
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