oBdINA vRANSKo - Zup,q.N
Vransko 59, 3305 VRANSKO
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Vransko, 8.3.2022

-Ol

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. l7l10,53/10 in Obdinski Informator- Uradne
- RS, 5t.
objave, 3t. 2ll12, 46115 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine Vransko (Ur.l.
objave,
5t.
54l16
Uradne
Informator
in
Obdinski
42100,13/01
44199,
)
-

SKLICUJEM
20. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 15. marca 2022, s pridetkom ob 20. uri,
potekala v sejni sobi Obdine Vransko, Vransko 130c.
Predlagam naslednji

DNEVNI RED
o
.

Ugotovitevprisotnosti
Sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 19. redne seje ter 11. in 12. dopisne seje Obdinskega sveta
Obdine Vransko
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Dopolnitev Nadrta ravnanja s stvarnim premoZenjem Obdine Vransko zaleto 2022
- prodaja zemlji5d parc. 5t. l3l0ll2, k.o. Jeronim in parc. 3t.76812, k.o Vransko
- Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremidninah parc. 5t. 1310/12 k.o. Jeronim in parc. 3t.76812,k.o.
Vransko
4. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Obdini Vransko - hitri postopek
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluZbe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in di5denja komunalne
odpadne vode

6. Porodilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogroZene obdane
obdine Vransko od 1. 1.2021do 31. 12.2021 ter izdaja soglasja k spremembi cene storitve >Priprava in
razdelitev toplih obrokov za socialno ogroZene obdane obdine Vransko<<
T.Izdaja soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomodi na domu
8. Letno porodilo koncesionarjazaizvajanje gospodarskih javnih sluZb rednegavzdrlevanja obdinskih cest
ter urejanja in di5denja javnih povriin na obmodju Obdine Vransko za obdobje
od l. l . 2021 do 31. 12. 2021
9. Letno porodilo koncesionarjazaizvajanje gospodarskejavne sluZbe dejavnost operate{a distribucijskega
omreZja toplote na obmodju Obdine Vransko v letu 2021
10. Letno porodilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nadrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih

udinkih zaleto202l
11. Sklep o finandni pomodiza laj5anje humanitarne krize v Ukrajini
12. Vloga Zveze paraplegikov Slovenije za sodelovanje Obdine Vransko pri izvedbi zakljudnega
mednarodnega turnirja t<oSait<e na invalidskih vozidkih v Sportni dvorani Vransko
13. Razno

ZupaN

OBRAZLOZITf,V DNEVNEGA

Rf,

DA

- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
TI. I Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 19. redne seje ter 11, in 12. dopisne

seje ObEinskega

sveta ObEine Vransko
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov v predloZenem besedilu.

Ti.

2 Pobude in vpra5anja svetnikov

Svetniki vloiijo pobude in vpraianja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloiene pobude in vpraSanja odgovarjajo, v kolikor so zadeve kompleksnejie,
obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
TI. 3 Dopotnitev Nairta ravnanja s stvarnim premoZenjem Obiine Vransko zt lef.o 2022
- prodaja zemljiSt parc.5t.768/2, k.o Vransko in parc.5t. 1310/12' ko. Jeronim
Nova lastnica stanovanjskega objekta Vransko 97 Tea Potrpin je naslovila prosnjo na Obdinski svet
Obdine Vransko za odkup del zemljiSda pred njeno stanovanjsko hiSo Vransko 97, ki predstavlja v naravi
dvori5de in dovozno pot na travnike in gozd.
Lastnica je narodila odmero dvoriiia in dovozne poti na kmetijske povriine. Po parcelaciji je bila izdana
odlodba iz katere je razvidno novo stanje dovozne poti, ki ostane v svoji funkciji in del zemlji5da dvoriSda
pred garaZo parc. 5t. 1310/12, k. o. Jeronim v izmeri 36 m2 in parc. 5t. 768/2 k.o. Vransko v izmeri 68 m2
katerega lastnica Zeli odkupiti.

Zemljisde parc.5t. l310/12, k.o. Jeronim v izmeri 36 m2 in parc.5t. 768/2 k.o. Vransko v izmeri 68 m2
ima status javnega dobra pred prodajo zemlji5daje potrebno izvesti postopek izbrisa statusa javnega dobra.
Predlaga se sprejem sklepov in potrditev dopolnitve Nadrta ravnanja s stvarnim premoZenjem Obdine
Vransko za leto 2022 v predloienem besedilu.
T6.4 Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Obtini Vransko - hitri postopek
Obdinski svet Obdine Vransko je na 22. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel Odlok o javnem redu in miru v
Obdini Vransko (Uradni list RS, St. I 5/10). V I 2. dlenu predmetnega odloka je navedeno, da nadzor nad
izvajanjem dotodb odloka izvaja Medobdinska inipekcija, redarstvo in varstvo okolja, Skupna obdinska
uprava Velenje. Obdina Vransko je leta 2020 prekinila sodelovanje z navedenim organom in za izvajanje
podrodnih nalog iz svoje pristojnosti pooblastila Medobdinski inSpektorat in redarstvo Mestne obdine Celje,
Obdine Braslovde, Obdine La5ko, Obiine Polzela,Obdine Store, Obdine Tabor, Obdine Vransko in Obdine

ZalecssedeZemvCelju.
Predlaga se sprejem Odloka v predloZenem besedilu.
Ti.5 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluibe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in iiSienja
komunalne odpadne vode
ObrazloZitev bo na seji podana s strani predstavnika JKP, d. o. o. Predlaga se sprejem sklepov v
predlo2enem besedilu.

TI. 6 Poro[ilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno
ogroiene ob[ane obtine Vransko od l. l. 2021 do 31. 12. 2O2l ter izdaja soglasja k spremembi cene
storitve >Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogroiene oblane obdine Vransko<<
Zavod sv. Rafaela Vransko izvaja pripravo in razdelitev toplih obrokov za socialno ogroZene obdane
obdine vransko od 1.'1.2014 dalie na podlagi osnovne pogodbe 5t. 4303- 150/2013-03 in aneksov k
pogodbi oz. vsakoletnih pogodb. Od 1. 3. 2021 je cena obroka 3,10 evra. Cena storitve se lahko spremeni le
na podlagi dviga cen Zivil ali naftnih derivatov za ved kot pet (5) odstotkov po podatkih SURS-a. Ker je ta
pogoj izpolnjen, predlaga Zavod sv. Rafaela dvig cene obroka za 6,06 odstotka, in sicer na 3,30 evra.
Predlaga se sprejem sklepov v predlo2enem besedilu.
Ti. 7 lzdaja soglasja k ceni socialnoYorstvene storitve pomoEi na domu
Zavod sv. Rafaela predlaga v letu 2022 uskladitev cen pomodi na domu z rastjo elementov cen
socialnovarslvenih storitev. Predlog nove cene je 20,23 EUR na uro, kar predstavlja 2,91 odstotno zvisanje
glede na leto 2021. Ob 70-odstotnemu subvencioniranju Obdine Vransko je stroSek storitve pomodi na
domu za Obdino Vransko 14,59 EUR, cena za uporabnike storitve pa znaia 5,64 EU R na uro.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TE. 8 Letno porotilo koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih sluib rednega vzdrievanja
obiinskih cest ter urejanja in Ei5ienja javnih povrSin na obmoiju Obtine Vransko za obdobie od l.
1.2021 do 31. t2.2021
ObrazloZitev bo na seji podana s strani predstavnika Energetike Projekt d.o.o.

Letno poroiilo koncesionarja za izvajanje gospodarske javne sluibe dejaynost operaterja
distribucijskega omreija toplote na obmotju Obiine Vransko v letu 2021

Ti.9

Obrazloiitev bo na seji podana s strani predstavnika Energetike Projekt d.o.o.
2

T6. l0 Letno porolilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nairta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih uiinkih za leto 2O2l
V skladu z 19. dlenom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta
(Uradni list RS, 5t. 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 ministrstm, pristojnemu
za energijo.

Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 1l Sklep o finantni pomoii za laj5anje humanitarne krize v Ukrajini
Konec februarja je Ukrajina postala tarda nezasliSane vojaSke agresije s strani Ruske federacije. Od takat
je bilo svoje domove prisiljeno zapustiti Ze skoraj 2 milijona Ukaj incev, tisti, ki ostajajo pa Zivijo v
ne6love5kih razmerah. Menim, da moramo v teh teZkih trenutkih za Llkrajino pokazati naSo solidamost in
pomagati lajSati najvedjo humanitarno krizo na erropskih tleh po 2. svetormi vojni.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TE. 12 Vloga Zveze paraplegikov Slovenije za sodelovanje ObEine Vransko pri izvedbi zakljuinega

mednorodnega turnirja ko5arke na invalidskih voziEkih v Sportni dvorani Vransko
Zveza paraplegikov Slovenije bo s podporo generalnega pokrovitel.ja NLB d. d. 14. nraja 2022 organizirala
l,l. sezono Regionalne koSarkarske lige na vozidkih NLU Wheel.
Tekrnovanie ima bogato in dolgo tradiciio. Za Stirinajsti naslov prvaka lige sc bodo tokrat polegovale Stiri

ekipe

iz

Srbije, Crne Core. llrvaSke

in

Slovenije. Na Obtino Vransko se obraiaio

s proSttjo za

pokroviteljstvo oz. financiranje uporabe iporlne dvoraue.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TE. 13 Razno
Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obdine Vransko na naslednji povezavi:
http://www.vransko.s i/sei e-obcinskesa-sveta/

Za udeleience seje je obvezna uporaba kirur5ke maske ali maske z oznako FFP2,

Vabljeni:

-

dlani obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu ter vabilo z redno poSto),
poslanec v Driavnem zboru RS Aleksander Reber5ek (na e-naslov),
poslanec v DrZavnem zboru RS Nik Prebil (na e-naslov),
usluZbenci obdinske uprave (na e-naslove po seznamu),
usluZbenke skupne obdinske uprave obdin Tabor in Vransko - radunovodstvo (na e-naslove po

-

zunanji dlani odborov obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu),
predsedniki obdinskih odborov politidnih strank (na e-naslove po seznamu ali z redno po5to),
predstavnik Javnega komunalnega podjetja, d. o. o. Zalec (na e-naslov),
direktor Energetike Projekt, d.o.o. (na e- naslov),
direktorica Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojca Hrastnik (na e-naslov).

seznamu),

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

-

na oglasni deski Obdine Vransko, Vransko 59,

na sp letni strani Obdine Vransko www.vransko.si

VloZiti:
- v zbirko dokumentamega gradiva, tu.
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