
Stevilka: 0321/2017-01 Vransko,6.3.20l8

Na osnovi 29. Elena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. l7l10, 53i l0 in Obdinski Informator - Uradne
objave, 5t. 21112, 46/15 ir 54116 ) in 2l . dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t.
44199, 42lOO, l3l01 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54/16 )

SKLICUJEM

22. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 13. marec 201E, ob 20. uri v Kulturnem
domu Vransko.
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l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne
12.12.2017
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Imenovanje obdinske volilne komisije za mandatno obdobje 2018-2022
4. Porodilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih sluZb rednega vzdrievanja
obdinskih cest ter urejanja in diSdenjajavnih povrSin na obmodju Obdine Vransko v letu 2017
5. Porodilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluZbe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omreZja toplote na obmodju Obdine Vransko v letu 2017
6. Porodilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2017 za storitev POMOd NA DOMU
7. Porodilo o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogroZene obdane Obdine Vransko v obdobju
od 1.1.2017 do 31.12.2017
8. Izdaja soglasja k ceni storitve pomod na domu, z veljavnostjo od 01.03.2018
9. Predlog spremembe ekonomske cene programov v VRTCU VRANSKO
10. Mnenje o prijavljenih kandidatih na razpis za ravnatelja II. Osnovne Sole Zalec
11. Dopolnitev letnega nadrta rawanja s stvamim premoZenjem Obdine Vransko za leto 2018
12. Vloga Zupnije Vransko za sofinanciranje obnove Zupnijske cerkve sv. Mihaela Vransko
13. Vloga eebelarskega druitva Vransko za pomod pri izgradnji debelnjaka
14. Ramo



OBRAZLOZITEV DNEYI\EGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnewega reda
Til. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne
12.12.2017
Zapisnik je priloZen vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.
Ti2. Pobude in vpraianja 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.
Ti3. Imenovanje obEinske volilne komisije za mandatno obdobje 2018-2022
Aktualni sestavi obdinske volilne komisije (v nadaljevanju: OVK) se dne 18. 3. 2018 iztede Stiriletni
mandat.
Dne 31. l. 2018 je bil zato v Obdinskem informatorju - Uradnih objavah Obdine Vransko, na oglasni deski
Obdine Vransko in spletni strani Obdine Vransko www.vransko.si objavljen Javni poziv politi[nim
stranktm, drugim organizacijam obianov v obiini Vransko in obianom zo predlaganje kandidatov za
predsednika in ilane obiinske volilne komisije ter njihotte namestnike. Kerje do roka, tj. do 16. 2.2018 na
naslov KMVIP prispelo zgolj pet od potrebnih osmih predlogov, je bil dne 28. 2. 2018 rok za posredovanje
predlogov s sklepom podaljSan do 12. 3. 2018.
V skladu s 35. dlenom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno predi5deno besedilo,
45108,83112 ir 68/17) O\lK sestavljajo predsednik in trije dlani ter njihovi namestniki. Predsednik OVK in
njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali dlani OVK
in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih politidnih strank, drugih organizacij obdanov v obdini ter
obdanov.
TE4. Poroiilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih sluib rednega
vzdrievanja obiinskih cest ter urejanja in iiSienja javnih povr5in na obmoiju ObEine Vransko v letu
2017
ObrazloZitev bo podana s strani direktorja Energetike Projekt d.o.o., Roka Penca.
TiS. Poroiilo koncesionarja o posloyanju in izvajanju gospodarske javne sluZbe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omreija toplote na obmodju ObEine Vransko v letu 2017
ObrazloZitev bo podana s strani direktorja Energetike Projekt d.o.o., Roka Penca.
Tt6. Poro6ilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko zaleto 2017 za storitev POMOd NA DOMU
ObrazloZitev bo podana s strani direktorice Zavoda sv. Rafaela Vransko, Mojce llrastnik.
Ti7. Porotilo o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogroiene obEane ObEine Yransko v
obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017.
ObrazloZitev bo podana s strani direktorice Zavoda sv. Rafaela Vransko, Mojce Hrastnik.
Ti.8. Izdaja soglasja k ceni storitve pomoi na domu, z veljavnostjo od 01.03.2018
Zavod Sv. Rafaela Vransko je dne 19.2.201 8 podal vlogo za izdajo soglasja k ceni storitve pomod na domu,
z veljavnostjo od 1.3.2018. Cene storitve pomodi na domu se izradunavajo na podlagi Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
Na poviSanje cene storitveje vplival dejavnik povi5anje stro5kov dela za jayne usluZbence, zato se predlaga
podaja soglasje k ceni v vi5ini 17,41€na uro, karje 6,3% zvi5anje glede na leto 2017. Subvencija iz
proraduna obdine bi zna5ala 12,43€, cena za uporabnika storitev pa 4,99€ na uro. Cena naj bi veljala od
1 .3.2018.
TI.9. Predlog spremembe ekonomske cene programov v VRTCU VRANSKO
ObrazloZitev bo podana s strani ravnateljice Osnovne Sole Vransko-Tabor, Majde Pik1.
Ti.lO. Mnenje o prijavljenih kandidatih na razpis za ravnatelja II. Osnovne Sole Zalec
Svet zavoda lI. Osnovne Sole Zalec je dne 26.1 .2018 objavil razpis za ravnatelja (mlL) v Uradnem listu RS
( Ur.l. RS, 5t. 5/2018, Zavodu RS za zaposlovanje in spletni strani II. Osnovne Sole Zalec. Prispeli sta (2)
dve prijavi. Ugotovljeno je bilo da oba prijavljena kandidata izpolnjujeta zakonske pogoje za imenovanje
ravnatelja II. Osnovne 5ole Zalec.
Ti.11. Dopolnitev letnega nalrta ravnanja s stvarnim premoienjem Obiine Vransko za leto 2018
ObrazloZitev bo podana s strani Zupana . Predlaga se sprejem dopolnitve letnega nadrta ravnanja s stvamim
premoZenjem Obdine Vransko za leto 2018.
TE. 12 Vloga Zupnije Vransko za sofinanciranje obnove Zupnijske cerkve sv. Mihaela Vransko
Obrazloiitev bo podana s strani Zupana .

Ti. 13 Vloga debelarskega drultva Vransko za pomoi pri izgradnji iebelnjaka
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ObrazloLitev bo podana s strani Zupana
Ti.14. Razno

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

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta 1 1 x (na e-naslove po semamu in lx z redno po5to)
- OU: marijajerman@wansko.si;suzana.felicijan@vransko.si: rosita.papinutti@wansko.si;

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

tabor.si
- zunanji dlani odborov (po e-po5ti)
- predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
- Zavod sv. Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik, mojca.hrastnik@nasdom-vransko.com
- Energetika Projekt d.o.o., Rok Penec, rok.penec@energetika-projekt.eu
- OS Vransko-Tabor, Majda Pikl, majda.pikl@,guest.arnes.si
- hupnijaVransko, JoZe Turinek
- Cebelarsko dru5tvo Vransko, Janez Kropiv5ek
- sredstvajavnega obve5danja po seznamu / po e-po5ti

V vednost:
RS UE i,alec, Simona Stanter, nadelnica

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