
oBirNA vRANsKo - Zupax
Vransko 59, 3305 VRANSKO

tel.: (03) 703 28 00, e-naslov: franc.susnik@vransko.si

Stevilka: O32l 12020-Ol Vransko, 8.122020

Na osnovi 29. Elena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 3t. 17110,53/10 in Obdinski Informator -
Uradne objave. 3t. 2lll2, 46115 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, 3t.44199,42100,13/01 in Obdinski Informator - Uradne objave, 3t.54116)

SKLICUJEM

12. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 15. decembra 2020, ob 20. uri.
ki bo potekala preko videokonferendnega orodja ZOOM.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

o Ugotovitevprisotnosti
o Sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Odlok o proradunu Obdine Vransko zaleto 2021 - druga obravnava in sprejem
- Nadrt ravnanja s stvamim premoZenjem Obdine Vransko zaleto 2021
4. Pravilnik o postopku obremenjevanja in o viSini od5kodnine za obremenjevanje nepremidnin v
lasti Obdine Vransko - obravnava in sprejem
5. Sklep o povpredni gradbeni ceni in povprednih stro5kih komunalnega urejanja stavbnega
zemlji5da za obmodje Obdine Vransko zaleto 2021 - obravnava in sprejem
6. Sklep o vrednosti todke za doloditev vi5ine nadomestila za tporabo stavbnega zemljiida za

obmodje Obdine Vransko zaleto 2021 - obravnava in sprejem
7. Sklep o vi5ini enkratne dename pomodi za novorojence v obdini Vransko za leto 2021 -
obravnava in sprejem
8. Razno
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ZupeN



OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
TE. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. dopisne seje Obdinskega sveta Obiine
Vransko, ki je potekala od 16.10.2020 do 20.10.2020.
Predlaga se pregled realizacile sklepov ter potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.
Ti. 2 Pobude in vpralanja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpraSanja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpra5anja odgovarjajo, v kolikor so zadeve
kompleksnejSe, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
Ti. 3 Odlok o proraiunu Obiine Vransko za leto 2021 - druga obravnava in sprejem
Na podlagi drugega odstavka 13. dlena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 3t. 1 1/1 I -
uradno predi5deno besedilo, 14113 -popr.,101/13, 55/15 -ZFisP,96/15 -ZIPRS16l7 in l3l18),
ki doloda, da Zupan pripravi in predloZi obdinskemu svetu predlog proraduna obdine z
obrazloZitvami, predlog nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem obdine, predlog letnega
programa razpolaganja s kapitalskimi naloZbami obdine ter predloge predpisov obdine, ki so
potrebni za izs,edbo predloga proraduna obdine, se predlaga sprejem Odloka o proradunu Obdine
Vransko zaleto 2021.
Obdinski svetje na 8. dopisni seji (16.10.2020 do 20.10.2020) obravnaval terv 1. branju sprejel
predlog Odloka o proradunu Obdine Vransko zalelo 2021 ter ga na krajevno obidajen nadin od
30.10.2020 do 30.1 L2020 posredoval v jarmo obravnavo.
Predlaga se sprejem odloka v predloZenem besedilu.
Ti.4 Pravilnik o postopku obremenjevanja in o vi5ini odlkodnine za obremenjevanje
nepremilnin v lasti Obiine Vransko - obravnava in sprejem
V skladu z 29. (lenom Zakona o stvamem premoZenju drZave in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, St. 11/18 in 79118) o pravnem poslu ravnanja s stvamim premoZenjem
samoupravnih lokalnih skupnosti odlodi in sklene pravni posel organ, odgovoren za izvrievanje
proraduna samoupravne lokalne skupnosti, ali funkcionar oziroma javni usluZbenec, zaposlen v
obdinski upravi, ki ju za to pooblasti organ, odgovoren za izvr5evanje proraduna samoupravne
lokalne skupnosti. Pooblastilo se podeli za posamezni pravni posel.
SluZnostno pravico se lahko ustanovi za poloZitev oziroma napeljavo komunalnega,
komunikacijskega in podobnega voda oziroma prikljudka v, na ali nad sluZedo nepremidnino ali za

dostop in voZnjo do sluZede nepremidnine (predmet sluZnosti).
Brezpladno sluZnostno pravico se sme ustanoviti v primerih, v katerih se uresniduje Sir5i interes
obdine. Predlaga se sprejem pravilnika v predloZenem besedilu.
Ti.5 Sklep o povpreini gradbeni ceni in povpreinih stroSkih komunalnega urejanja
stavbnega zemlji5ia za obmotje Obiine Vransko za leto 2021 - obravnava in sprejem
ObrazloZitev bo podana s strani Zupana. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 6 Sklep o vrednosti toike za doloiitev viSine nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSta
za obmoije Obiine Vransko za leto 2021 - obravnava in sprejem
ObrazloZitev bo podana s strani Zupana. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 7 Sklep o vi5ini enkratne denarne pomoii za novorojence v obiini Vransko za leto 2021 -
obravnava in sprejem
ObrazloZitev bo podana s strani Zupana. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 8 Razno
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Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obline Vransko na naslednji povezavil
http ://www.vransko.si/seie-obcinskega-sveta/

>>Povezavo za vkljuiitev v sejo boste prejeli iz e.naslova franc.susnik@vransko.si eno uro pred
priEetkom seje.<

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 DrZavnem zboru RS Nik Prebil (na e-naslov),
- usluZbenci obdinske uprave (na e-naslove po seznnmu),
- usluZbenke skupne obdinske uprave obdin Tabor in Vransko - radunovodstvo (na e-naslove po

seznamu),
- zunanji dlani odborov obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu),
- predsedniki obdinskih odborov politidnih strank (na e-naslove po seznamu ali z redno poSto),

V vednost:
nadelnici Upravne elote i,alec Simoni Stanter (na e-naslov).

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

VloZiti:
- v zbirko dokumentamega gradiva, tu.
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