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Vransko 59, 3305 Vransko
Tel.: (03) 703 28 00, E-po5ta: franc. su snik@,vransko. s i
Stevilka: 0321 t2019-01

Vransko, 10.12.2019

Na podlagi 29.6lena Statuta Obdine Vransko (Uradni list RS,5t. 17l10 in 53/10 ter Uradne objave
Ob6ine Vransko, 3t. 2112012, 4612015 in 5412016) in drugega odstavka 21. 6lena Poslovnika
ob6inskega sveta Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 44199, 42100 in 13/01 ter Uradne objave
Obdine Vransko, 5t. 5412016)

SKLICUJEM
8. redno sejo Obiinskega sveta Ob6ine Vransko, ki bo v torek, 10. decembra 2019, ob 20. uri
v sejni sobi Obdine Vransko, Vransko 130 C
Predlagam naslednji dnevni red:

.
o

ugotovitevprisotnosti
sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje Ob6inskega sveta Ob6ine Vransko 222.10.
2019
2. Pobude in vpra5anja Clanov obdinskega sveta
3. Odlok o prora6unu Obdine Vransko za leto 2020 - druga obravnava in sprejem
4. Odlok o ustanovitvi organa skupne obdinske uprave >Medob6inski in5pektorat in redarstvo
Mestne ob6ine Celje, Obdine Braslovde, Obdine La5ko, Obdine Polzela, Ob6ine Prebold, Obdine
Store, Obdine Tabor, Obdine Vransko in Obdine Zalec<< - druga obravnava in sprejem
5. Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo6ju ob6in Braslovde, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Zalec- druga obravnava in sprejem
6. Odlok o odvajanju in 6i56enju komunalne in padavinske odpadne vode na obmodju obdin
Braslovde, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec - druga obravnava in sprejem
7. Sklep o povpredni gradbeni ceni in povpre6nih stro5kih komunalnega urejanja stavbnega
zemlji56a za obmo6je Obdine Vransko za leto 2020 - obravnava in sprejem
8. Sklep o vrednosti to6ke za dolo6itev viSine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5da za
obmoCje Ob6ine Vransko za leto 2020 - obravnava in sprejem
9. Sklep o vi5ini enkratne denarne pomo6i za novorojence v obdini Vransko za leto 2020 obravnava in sprejem
10. Soglasje k drugemu Rebalansu programa dela, finan6nega in kadrovskega nadrta ZD >>dr.
JoZeta Potrate< Zalec
11. Razno

Zupnru
Franc Su5nik l.r
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OBRAZLOZIEV DNEVNEGA REDA:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje Obiinskega sveta Obeine Vransko z
dne 22.10.2019
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnika 7. redne seje Obdinskega sveta
Ob6ine Vransko z 22.10.2O19.
2. Pobude in vpra5anja dlanov obiinskega sveta
3. Odlok o proraiunu Obdine Vransko za leto 2020 - druga obravnava
Na podlagi drugega odstavka 13. 6lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, St. 1 1/1 1 - uradno
pre6i5ceno besedilo, '14l'13 - popr., 1O1113, 55115 - ZFisP, 96/15 - ZlPRS1617 in 13118), ki doloda,
da 2upan pripravi in predlo2i obdinskemu svetu predlog proraduna obdine z obrazlolilvami, predlog
letnega programa razpolaganja s kapitalskimi naloZbami obdine ter predloge predpisov ob6ine, ki so
potrebni za izvedbo predloga proraduna obdine, se predlaga sprejem Odloka o prora6unu Obcine
Vransko za leto 2020.
Obdinski svet je na 7. redni seji 22.10.2019 obravnaval ter v 1. branju sprejel predlog Odloka o
proradunu Obdine Vransko za leto 2020 ter ga na krajevno obi6ajen nadin posredoval v javno
obravnavo od 5.1 1 .2019 do 5.12.2019.
4. Odlok o ustanovitvi organa skupne obiinske uprave >Medobiinski inipektorat in
redarstvo Mestne obdine Celje, Obdine Braslovde, Obiine La5ko, Obcine Polzela, Obiine
Prebold, Obiine Store, Obiine Tabor, Obdine Vransko in Obiine Zalec< - druga obravnava
in sprejem
Odlok se sprejema na podlagi drugega odstavka 49.a 6lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, 5t. 94107 uradno predr5deno besedilo, 76108,79109,51110,40112 ZUJF, 14115
ZUUJFO, 1 1/18 ZSPDSLS-1 in 30/1 8), ki dolo6a, da se lahko obiine odlodijo, da ustanovijo
enega ali ved organov skupne obdinske uprave.
Obdinski svet je na 7. redni seji 22.10.2019 obravnaval ter v 1. branju sprejel predlog Odloka o
ustanovitvi organa skupne obdinske uprave >Medobdinski inspektorat in redarstvo Mestne obdine
Celje, Obdine Braslovee, Obdine La5ko, Obdine Polzela, Obdine Prebold, Obdine Store, Obdine
Tabor, Obdine Vransko in Obdine Zalec< ter ga na krajevno obidajen naain posredoval v javno
obravnavo od 5.11.2019 do 5.12.2019.
5. Odlok o-oskrbi s pitno vodo na obmodju obiin Braslovie, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Zalec - druga obravnava in sprejem
Odlok se sprejema na podlagi drugega odstavka 3. dlena Zakona o gospodarskih javnih sluzbah
(Uradni list RS, 5t. 32193, 30198 - ZZLPPO, 127106 - ZJZP,38/10 - ZUKN in 57111 - ORZGJS4o),
ki dolo6a, da na6in opravljanja gospodarske javne sluZbe predpiSe lokalna skupnost z odlokom
tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroZenih
oskrbovalnih sistemov. Odlok doloda na6in izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe
oskrbe s pitno vodo. Obdinski svet je na 7. redni seji 22.10.2019 obravnaval ter v 1. branju sprejel
predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmodju ob6in Braslovde, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
in Zalec ter ga na krajevno obicajen nadin posredoval v javno obravnavo od 5.11.2019 do
5.12.2019.
6. Odlok o odvajanju in 6i56enju komunalne in padavinske odpadne vode na obmodju obiin
Braslovie, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec - druga obravnava in sprejem
Odlok se spre.jema na podlagi drugega odstavka 3. dlena Zakona o gospodarskih javnih slu2bah
(Uradni list RS, 5t. 32193, 30198 - ZZLPPO, 127106 - ZJZP,38110 - ZUKN in 57111 - ORZGJS4o),
ki doloda, da nadin opravljanja gospodarske javne slu2be predpiSe lokalna skupnost z odlokom
tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokro2enih
oskrbovalnih sistemov. Odlok doloda na6in izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne slu2be
odvajanja in eisdenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Obdinski svet je na 7. redni seji 22.10.2019 obravnaval ter v 1 . branju sprejel predlog Odloka o
odvajanju in 6i56enju komunalne in padavinske odpadne vode na obmodju obdin Braslov6e,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec ter ga na krajevno obi6ajen nadin posredoval v javno
obravnavo od 5.1 1.2019 do 5.12.2019.
7. Sklep o povpreini gradbeni ceni in povpre6nih stro5kih komunalnega urejanja stavbnega
zemlji5ia za obmo6je ObEine Vransko za leto 2020 - obravnava in sprejem
ObrazloZitev bo podana s strani Zupana. Predlaga se sprejem sklepa v predlo2enem besedilu.
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8. Sklep o vrednosti todke za doloiitev viSine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5da
za obmodje Ob6ine Vransko za leto 2020 - obravnava in sprejem
Obrazloiitev bo podana s strani zupana. Predlaga se sprejem sklepa v predlozenem besedilu.
9. Sklep o visini enkratne denarne pomoci za novorojence v obdini Vransko za lelo 2020 obravnava in spreiem
Obrazloiitev bo podana s strani Zupana. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
10. Soglasje k dr-ugemu Rebalansu programa dela, finandnega in kadrovskega nadrta ZD rdr.
Joieta Potrater Zalec
Obdine ustanoviteljice ZD >dr. Jo2eta Potrate( Zalec morajo v skladu z Zakonom o izvrievanju
proraiunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS €1. 7112017, 83/18) in navodili Ministrstva RS za
zdravje podati soglasje k Rebalansu programa dela, finandnega in kadrovskega na6rta ZD >dr.
JoZeta Potrate< Zalec.
'l'1. Razno

Gradivo za 8. redno sejo Obdinskega sveta Obiine Vransko je objavljeno na spletni strani Obdine
Vransko www.vransko-si, na spletni povezavi https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinskisveUseie-obcinskeqa-sveta/

Vabljeni:
dlani obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu ter vabilo z redno po5to),
poslanec v DrZavnem zboru RS Aleksander Reber5ek (na e-naslov),
poslanec v Dr2avnem zboru RS Nik Prebil (na e-naslov),
usluZbenci obdinske uprave (na e-naslove po seznamu),
usluZbenke skupne obdinske uprave ob6in Tabor in Vransko - radunovodstvo (na e-naslove po
seznamu),
zunanji 6lani odborov ob6inskega sveta (na e-naslove po seznamu),
predsedniki obdinskih odborov politidnih strank (na e-naslove po seznamu ali z redno poito),
predstavnik Javnega komunalnega podjetja Zalec d.o.o. lgor Glu5i6,
predstavnik Medobdinskega inspektorata in redarstva Mestne obdine Celje,
Ob6ine La3ko, Obdine Store in Obdine Zalec (e-naslov po seznamu)

-

V vednost:
nadelnici Upravne enote Zalec Simoni Stanter (na e-naslov).

-

Objaviti:
na oglasni deski Obiine Vransko, Vransko 59,
na spletni strani Obdine Vransko www.vransko.si.

-

Vlo2iti:
v zbirko dokumentarnega gradiva, tu.
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