oBirNA vRANSKo - Zup^lN
Vransko 59, 3305 VRANSKO
Tel.: (03) 703 28 00, Fax: (03) 703 28 16, E-mail: franc.susnik

Stevilka: O32l 12016-01

vransko.si

Vransko. 13.9.2016

Na osnovi 29. tlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. 17i 10, 53/10 in Obdinski Informator
Uradne objave, 3t.21112, 46115 in 54116 ) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, 31. 44199,42100, l3l0l in Obdinski Informator - Uradne objave, 5t. 54116 )

-

SKLICUJEM
13. redno sejo obdinskega sveta Obdine Vransko,

ki bo v torek,20. septembra 2016, ob 20. uri v

dvorani Inovacijskega centra, Vransko 66a.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED
o
.

Ugotovitevprisotnosti
Sprejem dnevnega reda

l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne
21.6.2016
2. Pobude in vpraianja svetnikov
3. Seznanitev s porodilom o polletnem poslovanju Obdine Vransko za leto 2016
4. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 29/13 in razveljavitvi sklepa 33/13
5. Podalj Sanje trase predvidene obnove ceste LC 490 124 Ropasija-Vransko
6. Sprejem Letnega programa kulture in Meril za vrednotenje programov kulture za leto 201'7
7. Sprejem Letnega programa Sporta in Meril za vrednotenje programov Sporta za leto 2017
8. Potrditev sistematizacije delovnih mest za Solsko leto 201612017 za wtec Vransko
9. Soglasje k imenovanju direktorice Medobdinske splo5ne knjiZnice Zalec
10. PremoZenjsko pravne zadeve
10.1. Dopolnitev Letnega nadrta s stvamim premoZenjem Obdine Vransko zaleto 2016
10.2. Ukinitev javnega dobra na parc. 3t. 81 8/3, k.o. TeSova
I 1. Razno
ZupeN
F

cS

OBRAZLOLITEV DNEVNEGA REDA

-

Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
predlaga se sprejetje dnevnega reda
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje Oblinskega sveta Obdine

Ttl.

Vransko z dne 21.6.2016
Zapisnik je priloZen vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.
Ti2. Pobude in vpra3anja 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.
Ti3 Seznanitev s poroiilom o polletnem poslovanju Ob6ine Vransko za leto 2016
Skladno z zakonom je Zupan obdinskemu svetu dolZan porodati o polletnem poslovanju.
ObrazloZitev na seji podata Zupan in radunovodja. K todki je priloZeno kompletno gradivo.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TE4 Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 29113 in razveljavitvi sklepa 33/13
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanje je obdino dne
16.6.216 pozvalo, da v skladu z 29. Elenom ZPNadrt sprejme sklep o prenehanju veljavnosti
Sklepa 5t. 29113 in sklep o razveljavitvi Sklepa 5t. 33/13.
Predlaga se sprejem sklepov v predloZenem besedilu.
Ti5 Podaljlanje trase predvidene obnove ceste LC 490 124 Ropasija-Vransko
Zaradi potrebe po ureditvi odvodnjavanja meteomih voda s cestnega telesa, se predlaga da se trasa
predvidene ureditve podalj 5a za cca 200m (do lovskega doma).
Predlaga se sprejem sklepov v predloZenem besedilu.
TE6 Sprejem Letnega programa kulture in Meril za vrednotenje programov kulture za leto
2017
ObrazloZitev poda Zupan. Predlaga se sprejem programa in meril v predloZenem besedilu.
Ti7 Sprejem Letnega programa Sporta in Meril za vrednotenje programov Sporta za leto
2017
ObrazloZitev poda Zupan. Predlaga se sprejem programa in meril v predloZenem besedilu.
Tt8 Potrditev sistematizacije delovnih mest za Solsko leto 201612017 za vrtec Vransko
Skladno z zakonom poda ustanovitelj ica zavoda obdina Vransko soglasje k sistemizaciji delovnih
mest v OE Vrtec Vransko za naslednje Solsko leto 2016/2017.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti9 Soglasje k imenovanju direktorice Medoblinske splo5ne knjiZnice Zalec
'1.
Skladno z I dlenom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobdinska splo5na knjiZnica Zalec
ter 69. dlenom Poslovnika o delu Sveta javnega zavoda Medobdinska splo5na knjiZnica Zalec
prosijo ustanoviteljice javnega zavoda za soglasje k imenovanju direktorice Medobdinske sploSne
knjiZnice Zalec.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti10 Premoienjsko pravne zadeve
Ti 10.1 Dopolnitev Letnega nalrta s stvarnim premoienjem Obtine Vransko za leto 2016
Zaradi nakupa zemljiSd za ureditev lastniStva cestne infrastrukture se dopolni Letni nadrt ravnanja
z stvamim premoZenjem Obdine Vransko za leto 2016, ki je bil sprejet na 9. redni seji obdinskega
sveta Obdine Vransko dne 8. 12.2015.
Predlaga se sprejem dopolnitve Letnega nadrta v predloZenem besedilu.
Ti 10.2 Ukinitev javnega dobra na parc. 5t. 818/3, k.o. TeSova
Na podlagi vloge za odkup dela zemlji5da parc. St. 8 I 8/l , k.o. Te5ova, ki smo jo prejeli na sedeZ
obdine Vransko, seje izvedla odmera oz. parcelacija. Zemlji5de seje iz parc. St. 818/1, razdelilo v
dve parcelni Stevilki in sicer parc. St. 818/3 in parc. 5t. 818/4. Na novem zemlji5du parc. 5t. 818/3,
ki je predmet prodaje poteka javno dobro, zato je potrebno le-to ukiniti.
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Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
http ://www.vransko.si/scic-obcinskeqa-svcta/

Vabljeni:

-

-

dlani obdinskega sveta 11 x (na e-naslove po seznamu in lx z redno po5to)
lnu tti Qi)wranc.ko SI
OU:mariia.ierman@vransko,si suzana.felici ianl?) vransko.si rosita.
rudi.pusnik@vransko.si
SOU: mihaela.zuoancicAlobcina-tabor.si. etra.slatinsek
bcina{abor.si
aleksandra.kumer@obcina-tabor.si
zunanji dlani odborov (po e-poSti)
predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
OS V)ransko-Tabor, ga. Majda Pikl maida.pikl@zuest.ames.si in os.vransko@zuest.ames.si

(ktd.8)
sredstva javnega obve5danja po seznamu / po

e-poiti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica

Objavljeno:

-

oglasna deska,tu
spletna stran *'ww.vransko.si
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