
oBarNA vRANsKo - Zup,rN
Vransko 59, 3305 VRANSKO

Tel.: (03) 703 28 00, E-mail : fianc.susnik(@vransko.si

Stevilka: O32l 12019-O1 Vransko, 2.4.2019

Na osnovi 29. tlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. l7110, 53/10 in Obdinski Informator -
Uradne objave, 5t. 21112, 46115 in 54116 ) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, 5t. 44199,42100,13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54116 )

SKLICUJEM

3. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek,9. aprila 2019 ob 20. uri v sejni
sobi Obiine Vransko, Vransko 130c.

Predlagam naslednji
DNEVNI RED

o Ugotovitevprisotnosti
o Sprejern dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne
5.2.2018 in zapisnika f . izredne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne 26.2.2019
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Odlok o podelitvi koncesije za izvajmje izbime lokalne gospodarske javne sluZbe operaterja
distribucij skega omreZja zemeljskega plina v Obdini Vransko, 2. obravnava in sprejem
4. Odlok o kategorizaciji obdinskih cest obdine Vransko,2. obravnava in sprejem
5. Odlok o doloditvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora
in nadomestila stro5kov lokacijske preveritve v Obdini Vransko, hitri postopek
6. Seznanitev s porodili o poslovanju Upi Ljudske univerze Zalec, Medobdinske splo5ne knjiZnice
Zalec, Glasbene Sole >Risto Savin > Zalec, II. OS Zalec, OS Vransko-Tab or, JZ >>loZeta Potrate(
i,alec in Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko zaleto 2018

. Sklep o potrditvi predloga sprememb obdinske meje med Obdino Vransko in Obdino Zago4e ob
avi
. Podelitev priznanj Obdine Vransko za leto 2018
. Financiranje politidnih strank v obdobju 2019-2022

10. Povmitev stroSkov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje na lokalnih volitvah
2018
11. Letno porodilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nadrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih udinkih za leto 2018
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12. Porodilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih sluZb rednega
vzdrLevanla obdinskih cest ter urejanja in di3denja javnih povrSin na obmodju Obdine Vransko v
letu 2018
13. Porodilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluibe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omreZja toplote na obmodju Obdine Vransko v letu 2018
14. Tekode zadeve
14.1 . Vloga Lovske druZine Vransko za sofinanciranje pri nabavi mulderja
14.2. Yloga Zupnije Vransko za denamo pomod pri obnovi podrtega obzidja pri podnLZnidni

cerkvi Sv. Moho{a in Fortunata v Stopniku
14.3. Sofinanciranje hi3nih prikljudkov v sklopu obnove LC 490112 Pruprede-Lipa, II. faza, v
naselju Vologa
15. Razno

ZUPAN
F SuSnik

OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejede dnevnega reda
Ti.l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z

dne 5.2.2018 in zapisnika 1 izredne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne 26.2.2019
Zapisnika sta prilo2ena vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov v predloZenem besedilu.
Ti.2. Pobude in vpra5anja 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.
Ti.3. Odtok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne sluibe
operaterja distribucijskega omreija zemeljskega plina v Obiini Vransko, 2. obravnava in
sprejem
Obdina v skladu s peto alinejo drugega odstavka 21. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, 5t. 94107 - uradno predisdeno besedilo, 76108, 79109, 51110, 40112 - ZUIF, 14115 -
ZUUJFO, l1l18 - ZSPDSLS-I in 30/18) zagotavlja opravljanje gospodarskih javnih sluZb, ki jih
sama dolodi in javnih sllulb, za katere je tako dolodeno z zakonom (lokalne gospodarske javne

sluZbe). 34. dlen Zakona o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, 5t. 32193, 30/98 -
ZZLPPO, 127106 - Z|ZP,38ll0 - ZUKN in 57/11- ORZGJS4O) 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.

Obdina Vransko je prejela vlogo SANTOSA, d.o.o., Slovendeva ulica I 5, 1000 Ljubljana o

zainteresiranosti za izvajanje gospodarske javne sluZbe dejavnost operaterja distribucijskega
omreZja zemeljskega plina na obmodju poslovne cone ob a\tocestnem prikljudku Vransko in na

obmodju predvidene poslovno industrijske cone v iepljah.
S predlaganim odlokom se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvajmje lokalne gospodarske
javne sluZbe dejavnost operaterja distribucijskega omreZja zemeljskega plina v Obdini Vransko v
obliki koncesije, ter dolodajo predmet in pogoji za izvajanje le-te.
Obdinski svet je na 2. redni seji dne 5. 2. 2019 opravil prvo obravnavo predloga odloka in ga

posredoval v 30-dnevno javno obravnavo, ki je potekala od 1. 3. 2019 do 1.4. 2019. V dasujavne
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obra\,alave na predlog odloka ni bila podana nobena pripomb a, zato se predlaga druga obravnava
ter sprejem odloka v predlaganem besedilu.
Ti.4. Odlok o kategorizaciji obiinskih cest obiine Vransko,2. obravnava in sprejem
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

nastlale po letu 2009. Odlog smo dopolnili kategorizacijo novih dejstev na terenu od odpraviti
neskladja pri obstojedem stanju in kategorizirali nove ceste.

V dasu javne obravnave sprememb odloka o kategorizaciji obdinskih cesta sta prispeli dve
pripombi (priloga zapisnika javne obravnave).
Pripravljavec novega odloka je LOCUS prostorske informacijske re5itve d.o.o., Ljubljanska cesta
76, DomZale.
Predlaga se sprejem odloka v predloZenem besedilu.
T6.5. Odlok o doloiitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora in nadomestila stroSkov lokacijske preveritve v Obiini Vransko, hitri
postopek
Poglavitni cilj Odloka o doloditvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske

rabe prostora in nadomestila stroSkov lokacijske preveritve v Obdini Vransko, je doloditev vi5ine

nadomestila stro5kov, ki jih obdina zaradtna investitorju oziroma pobudniku spremembe

namenske rabe in pobudniku lokacijske preveritve kot nadomestilo stro5kov, ki nastanejo v
posameznern postopku.

109. dlen ZUreP-2 doloda, da obdina lahko predpi5e takso za obravnavanje tistih zasebnih potreb

glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremernbo namenske rabe prostora v
obdinskem prostorskem nadrtu.

Vi5ina takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe doloda tretj i odstavek

109. dlena ZUrcP-2, tako da lahko znaSa taks za posamezno pobudo med 50 in 300 eurov, odvisno

od tega ali gre za spremembo osnovne ali podrobnejSe namenske rabe prostora.

Predlaga se sprejem odloka v predloZenem besedilu po hitrem postopku.
Ti.6. Seznanitev s porolili o poslovanju Upi Ljudske univerze Zalec, Medoblinske sploSne
knjEnice Zalec, Glasbene Sole >Risto Savin >> Lalec, ll. OS Zatec, OS Vransko-Tabor, JZ
>Joieta Potrate<< Zrlec in Za oda za kulturo Sport in turizem Vransko za leto 2018
Obrar..nava letnih porodil javnih zavodov za leto 2018 in predlogov sklepov o uporabi preseZka
prihodkov na odhodki za leto 2018 za Zdravstveni dom >Dr. JoZeta Potrate > Zalec, OS Vransko-
Tabor in Zavoda za kulturo turizem in Sport Vransko.
Zakon o radunovodstvu (ZR) (Uradni list RS, 5t. 23199,30102- ZIF-C, 114106-ZUE), ki se izrecno
uporablja za posredne proradunske uporabnike, kamor spadajo tudi javni zavodi, v drugem
odstavku 19. dlenajasno doloda, da o uporabi preseZka prihodkov nad odhodki odloda ustanovitelj
zayoda
ObrazloZitev bo podana s strani Zupana in predstavnikov javnih zavodov. Predlaga se sprejem

sklepov v predloZenem besedilu.
TI.7. Sklep o potrditvi predloga sprememb obiinske meje med Obiino Vransko in Obiino
Zagorje ob Savi
Podatki o mejah obdin in mejah zemljiSkih parcel v praksi niso usklajeni. Pri uporabi podatkov se
je neusklajenost mej obdin in mej parcel izkazalakot problematidna. Iz teh razlogov je Geodetska
uprava RS (GURS) naloZila Geodetskemu in5titutu Slovenije (GIS) izvedbo naloge >Uskladitev
meja obdin z mejami parcel<.

GIS je z namenom izvedbe naloge pripravil predlog poteka usklajenih mej obdine z mejami parcel
ter pozval obdine k pregledu predloga in usklajevanju. Predloge mejaje vsaka obdina usklajevala z
vsako posamezno sosednjo obdino.
Z Obdino Zago4e ob Savi smo z ndnenom funkcionalne zaokroZitve obmodij kmetij, zagotovitve
nemotene rabe infrastruktumih objektov in uskladitve obdinske meje z mejami katastrskih obdin
dogovorili spremembo obdinske meje, kot je evidentirana v priloZenem Obrazcu I(ZEN-A - 27.

dlen).
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Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti.8. Podelitev priznanj Obiine Vransko za leto 2018
Komisija za mandatna rpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja je dne 28. 2.2019 v Obdinskem
informatog'u-Uradnih objavah Obdine Vransko, na spletni strani Obdine Vransko www.vransko.si
in na oglasni deski Obdine Vransko objavila javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev
priznanj Obdine Vransko za leto 2018. Do roka za posredovanje predlogov, tj. do 29.3. 2019, so

na naslov komisije prispeli predlogi Sestih predlagateljev.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti.9. Financiranje politiinih strank v obdobju 2019-2022
V skladu s 26. dlenom Zakona o politidnih strankah (Uradni list RS, 5t. 100/05 - uradno
predi5deno besedilo, 103107,99113 in 46114) ter 3. dlenom Odloka o hnanciranju politidnih strank
v Obdini Vransko (Uradni list RS, 51. 102/01 in 3/03) dobi politidna stranka, ki je kandidirala
kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za obdinski svet, sredstva iz proraduna lokalne
skupnosti sorazmemo Stevilu glasov volivcev, kijihje dobila na volitvah.
Komisija za mandatna rpraSanja, volitve, imenovanja in priznanja je financiranje politidnih strank
za obdobje 2019-2022 obravnavala na svoji 1. redni seji dne 27. 12.2018 ter glede na
razpoloZljiva sredstva v proradunu Obdine Vransko za leto 2019 in rezultate zadnjih volitev dlanov
obdinskega sveta (18. 11.2018) predlaga financiranje politidnih strank iz proraduna Obdine
Vransko kot sledi iz priloLene obrazloZitve.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti.10. Povrnitev stroskov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje na lokalnih
volitvah 2018
V skladu z 28. dlenom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 3t. 41107,

103107 - ZPoIS-D, 11l1l,28ll1 - odl. US in 98/13) ter 2. in 3. dlenom Sklepa o delni povmiM
stro5kov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Obdini Vransko (Uradne objave Obdine
Vransko, St. 80i2018) imajo organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za dlane
obdinskega sveta pravico do povmitve stroSkov volilne kampanje v vi5ini 0,33 EUR za dobljeni
glas, organizatorji volilne kampanje za volitve Zupana, katerih kandidati so dosegli najmanj l0 %
od skupnega Stevila volilnih upravidencev, ki so glasovali, pa pravico do povmitve stro5kov
volilne kampanje v vi5ini 0,12 EUR za dobljeni glas. Skupni znesek povmjenih stroSkov ne sme

presedi zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz porodila orgarlizalo4a volilne kampanje o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
Komisija za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja je povmitev stroikov volilne
kampanje za lokalne volitve 2018 obravnavala na svoji 1. redni seji dne 27. 12.2018 ter glede na

navedena zakonska dolodila in rezultate lokalnih volitev 2018 sprejela predlog delne povmitve
stroSkov kot sledi iz priloZene obrazloZitve.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti.11. Letno porotilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nairta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih uiinkih za leto 2018
Obdinski svet Obdine Vransko je na ll. redni seji dne 18.9.2012 sprejel Lokalni energetski
koncept Obdine Vransko.
V skladu z 19. dlenom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega

koncepta (Uradni list RS, St. 56/16) izvajalec LEK najmanj enkrat letno pripravi pisno porodilo o

izvajanju LEK in ga predloZi obdinskemu svetu. Obdina nato enkrat letno poroda o izvajanju LEK-
a ministrstw. pristojnemu za energijo.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti.12. Poroiilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih sluib rednega
vzdrl.evanja obiinskih cest ter urejanja in ii5ienja javnih povrSin na obmoiju Obdine
Vransko v letu 2018
ObrazloZitev bo podana s strani predstavnika Energetike Projekt d.o.o.
Ti.13. Poroiilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluZbe dejavnosti
sistemskega operaterja distritrucijskega omreija toplote na obmoiju Obtine Yransko v letu
2018
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ObrazloLitev bo podana s strani predstavnika Energetike Projekt d.o.o
Ti.14. Tekoie zadeve
Obrazlolitev bo na seji podana s strani Zupana.

Ti. 15. Razno /

Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
http ://www.vransko.si/sei e-obcinskega-sveta/

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta 1l x (na e-naslove po seznamu in lx z redno po5to)
- poslanecDZ, Aleksander ReberSek / alex@sedmica.si
- OU: marijajerman@vransko.si;suzana.felicijan@vransko.si: rosita.papinutti@vransko.si;

rudi.pusnik@vransko.si;
- SOU: mihaela.zupancic@obcina-tabor.si, petra.slatinsek@obcina-tabor.si;

aleksandra. kumer@ ob cina-tabor. si
- zunanji dlani odborov (po e-po5ti)
- predstavniki politidnih strank v obdini, po sezrurmu
- Upi Ljudska univerza Zalec, Franja Centrih, direktorica / Franja.Centrih@.upi.si
- Medobdinska splo5na knjiZnicaZalec, Jolanda Zeleznik/ iolanda@za1.sik.si
- Glasbena Sola >Risto Savin< i,alec, Gorazd Kozmus, ravnatelj / ravnatelj@sszalec.si,
tajnistvo@gszalec.si
- [. OS Zalec, Petra PraZnikar Petrovid, ravnateljica / Il.os-zalec@Euest.arnes.si
- JZ >>Joieta Potrate< Zalec; Hana Suster Erjavec I hana.erjavec@,zd-zalec.si, tajnistvo@zd-
zalec.si,
- Zavod za kulturo Sport in turizem Vransko Suzana Felicijan BratoL, direktorica/
zkts.vransko@ siol.net
- OS Vransko -Tabor, Majda Pikl, ravnateljica i majda.pikl@guest.arnes.si
- Energetika Proj ekt d.o.o. / j anko.drca@enereetika-proj ekt.eu
- sredstva javnega obve5danja po seznamu / po e-po5ti

V vednost:
RS UE Lalec, Simona Stanter, nadelnica

Objavljeno:
- oglasna deska,tu
- spletna stran www.vransko.si
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