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Stevilka: O32l /2018-Ol Vransko, 10.4.2018

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. l7l10, 53110 in Obdinski lnformator -
Uradne objave, !t. 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, 5t. 54116 )

SKLICUJEM

23. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 17. aprila 2018, ob 20. uri v
Kulfurnem domu Vransko.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

o Ugotovitevprisotnosti
o Sprejem dnevnega reda

l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne
13.3.2018.
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Odlok o turistidni taksi v Obdini Vransko - 1. obravnava
4. Sprememba NRP Obdine Vransko za projekt OB189-10-0038, Obnova Schwentnerjeve hiSe -
obravnava in sprejem
5. Seznanitev s porodili o poslovanju Upi Ljudske univerze i,alec,Medobdinske splo5ne knjiZnice
Zalec,Glasbene Sole >Risto Savin >>Zalec,II. OS Zalec, OS Vransko-Tabor, lZ >>JoLeta Potrate<
Zalec inZavodaza kulturo Sport in turizem Vransko zaleto 2017
6. Sklep o podelitvi priznanj Obdine Vransko zaleto 2017- obravnava in sprejern
7. Letno porodilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nadrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih udinkih za leto 2017
8. Predlog za doloditev redne delovne uspeSnosti direktorice ZKTS Vransko - obravnava in
sprejern
9. Pro5nja OS Vransko-Tabor za pokroviteljstvo nad dogodkom - >Festival lego ekip JrFLL
vodna dogodiv5dina<
10. Razno
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OBRAZLOZITEV DNE\T{f, GA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnemega reda
TEl. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne
13.3.2018.
Zapisnik je priloZen vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.
TE2. 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. Odlok o turistiEni taksi v Obiini Vransko - 1. obravnava
V veljavo so stopile novosti Zakona o spodbujanju razvoja tuizma (ZSRT-[), zaradi desar mora obdina do
15. 6. 2018 sprejeti nov odlok o turistidni taksi.
S sprejetjem Odloka o turistidni taksi v Obdini Vransko Zelimo doloditi zavezance za pladilo, oprostitve ter
viiino turistidne in promocijske takse, nadin pladevanja turistidne in promocijske takse, nadin vodenja
evidence turistidne in promocijske takse ter nadzor in kazenske dolodbe v primeru k5itev dolodb odloka.
Tt4. Sprememba NRP Ob6ine Vransko za projekt OBf89-f0-0038, Obnova Schwentnerjeve hiSe -
obravnava in sprejem
Za oddajo javnega narodila >Ureditev Centra za povezovanje lokalnih ponudnikov - obnova
Schwentnerjeve hi5e< je Obdina Vransko izvedla postopek oddaje narodila male vrednosti, ki pa je bil
neuspe5en, saj je ponudbena cena edinega ponudnika LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana, Parmova
ulica 53, 1000 Ljubljana presegla zagotovljena finandna sredstva v proradunu Obdine Vransko. Z edinim
ponudnikom v neuspeinem postopku oddaje narodila male vrednosti smo zato, v skladu s todko b) prvega
odstavka 44. Llena ZJN-3, izvedli konkurendni postopek s pogajanji o ceni. Na pogajanjih je bil izpogajan
dodaten 6 % popust in kondna ponudbena cena 187.999,22 EUR.
Predlaga se sprejem spremembe NRP v predloienem besedilu.
TE5. Seznanitev s poroiili o poslovanju Upi Ljudske univerze Zalec, Medoblinske splolne knjEnice
Zalec, Glasbene Sole >Risto Savin >> Zalec, II. OS Zalec, OS Vransko-Tabor, JZ >>JoLeta Potrate<.(
i,alec in Zavoda za kulturo Sport in turizem Vransko zaleto 2Ol7
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Obdina Vransko so skladno z zakonom
predloZili porodila o poslovanju v letu 2017. ObrazloZitev letnih porodil, bodo na seji podali predstar.niki
javnih zavodov.
T16. Skfep o podelitvi priznanj ObIine Vransko ta leto 2017- obravnava in sprejem
Na seji Obdinskega sveta predsednica Komisije za mandatna vpraianja, volitve imenovanja in priaranja
svetnikom predloZi predlog, o katerem obdinski svet odlodi in sprejme sklep o dobitnikih primanj obdine
za leto 2017 .

TI7. Letno poroiilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega naErta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih uiinkih za leto 2017
Obdinski svet Obdine Vransko je na 11. redni seji dne 18.9.2012 sprejel Lokalni energetski koncept
Obdine Vransko (v nadalievanju: LEK).
V skladu z 19. dlenom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta
(Uradni list RS, 5t. 56/16) izvajalec LEK najmanj enkat letno pripravi pisno porodilo o izvajanju LEK in
ga predloZi obdinskemu svetu. Obdina nato enkrat letno poroda o izvajanju LEK-a ministrst\u, pristojnemu
za energij o.
TE.8. Predlog za doloiitev redne delovne uspe5nosti direktorice ZKTS Vransko
Na podlagi pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspe5nosti direktorjev pravnih oseb javnega
prava s podrodja kulture (UL RS, 5t. 50) viSino dela plade za redno delovno uspe5nost direktorja dolodi s

sklepom organ, pristojen za imenovanje direktorja, na podlagi meril in v skladu z proradunskimi
moZnostrri.
Ti,9. ProSnja OS Vransko-Tabor za pokroviteljstvo nad dogodkom - > Festival lego ekip JrFLL
Vodna dogodivSiina<
Dne 3.4.2018 je na sedeZ obdine prispela vloga OS Vransko-Tabor za pokroviteljstvo nad dogodkom
>Festival lego ekip JrFLL Vodna dogodiv5dina<, ki ga dne 21. 4. 2018 prirejajo v Sportni dvorani Vransko.
Namenjen je predstavitvi ekip osnovnih 5ol in vzpodbuja k raziskovanju, samoiniciativnosti, udenja in
pridobivanju znanj. veSiin izkuSenj.
T6.10. Razno
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Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obEine Vransko na naslednji povezavi:
http ://www.vransko.si/sei e-obcins kega-sveta/

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

rudi.pusnik@.wansko. si ;

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

- zunanji dlani odborov (po e-po5ti)
- predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
- Upi Ljudska univerza Lalec,FranjaCentrih, direktorica/ Franja.Centrih@upi.si
- Medobdinska splo5na knjiZnica Z,alec,JolandaZelezniV iolanda@.zal.sik.si
- Glasbena Sola >Risto Savin > Lalec, Gorazd Kozmus, ravnatelj/gszalec.rarmatelj@amis.net
- il. OS Zalec, Petra PraZnikar Petrovid, ravnateljica Il.os-zalec@.zuest.arnes.si
- JZ >>Joileta Potrate< Zalec;Hana Suster Erjavec/ tajnistvo@zd-za1ec.si, hana.eiavec@zd-zalec.si
- Zavod za kulturo Sport in turizem Vransko Suzana Felicijan Bratol, direktorica zkts.wansko@siol.net
- OS Vransko -Tabor, Majda Pikl, rarmateljica majda.oikl@guest.arnes.si
- sredstvajavnega obve5danja po seznamu / po e-po5ti

V vednost:
RS UE Lalec, Simona Stanter, nadelnica

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