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Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. 17l10, 53/10 in Obdinski Informator
Uradne objave, it. 2lll2, 46115 in 54116 ) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, Sr. 44199,42100, 13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, it. 54116 )

SKLICUJEM
16. redno sejo obdinskega sveta Obdine Vransko,

ki bo v torek, 14. februarja 2017, ob 20. uri v

dvorani Inovacijskega centra, Vransko 66a.
Predlagam naslednji

DNEVNI RED

.
.

Ugotovitevprisotnosti
Sprejern dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne

13.12.2016
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izloditvi organizacijske enote Zdravstveni dom
>dr. JoZeta Potrate( Lalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega
zavoda Zdravstveni dom >>dr. JoZeta Potrate( Zalec (hitri postopek)
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Obdine Vransko (hitri
postopek)
5. Pravitnik o sofinanciranju stroikov prevoza pitne vode v Obdini Vransko (hitri postopek)
6. Sklep o tehnidnem popravku Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine VranskozemljiSde parc. it. 62611 , k.o. Prekopa (drugo branje in sprejem)
7. Obvezna razlaga 9. dlena obdinskega prostorskega nadrta za gradnjo objektov na obmodju
kmetij skega zemljiSda
8. Mnenje o kandidatih za direkto{a/direktorico UPI - ljudske luniverze Zalec
9. Imenovanje dlana komisije za izvedbo razpisa INOVATOR LETA SSD 2016
10. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svetu zavoda II. OS Zalec
11. Izdaja soglasja k ceni storitve pomod na domu, z veljavnostjo od 01.03.2017
12. Porodilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2016 za storitev POMOC NA DOMU
13. Razno

ZupaN
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OBRAZLOZITEV DNE\I{EGA
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- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda

Til.

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko z dne
13.12.2016
Zapisnik je priloZen vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.

Ti2. Pobude in vpra5anja 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 kompleksnejSe,
obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.

TI3 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izlolitvi organizacijske enote Zdravstveni dom
>dr. Joieta Potrate<< Zalec iz J^vnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega
zavoda Zdravstveni dom r>dr. Joieta Potrate<< Zalec(hitri postopek)
Odlok je potrebno uskladiti z veljawo zakonodajo in uresnidevanju ustanoviteljskih pravic, zato se
predlaga sprejem odloka v predloZenem besedilu.
Ti4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj ObIine Vransko (hitri
postopek)
Veljavni Odlok o podeljevanju primanj Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 44/99) je bil sprejet leta 1999.
Pri izvajanju odloka so se pokazale nekatere njegove pomanjkljivosti, katere bi veljalo odpraviti.
Obrazlo2itev bo na seji podana s strani predsednice Komisije za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja
in priznanja, Ksenije Rovan Krivec.
Predlaga se sprejem odloka v predloZenem besedilu.
TI5 Pravilnik o sofinancimnju stro5kov prevoza pitne vode v Obiini Vransko (hitri postopek)
Pravilnik o sofinanciranju stroikov prevoza pitne vode v Obdini Vransko doloda upravidence do
sofinanciranja stroskov prevoza pitne vode, pogoje, postopek in vi5ino sofinanciranja stro5kov prevoza
pitne vode obdanom Obdine Vransko.
Predlaga se sprejem pravilnika v predloZenem besedilu.
T16 Sklep o tehnitnem popravku Odloka o obiinskem prostorskem nairtu ObIine Vranskozemlji5Ee parc. 5t. 62611, ko. Prekopa (drugo branje in sprejem)
Po sprejemu predloga Sklepa o tehnidnem popravku Odloka o ob6inskem prostorskem nadrtu Obdine
Vransko- zemlji5de parc. \1.62611, k.o. Prekopa na 15. redni seji dne 13.12.2016 v prvem branju, je od
6.1.2017 do 6.2.2017 potekala 3o-dnevna javna obravnava, v dasu katere na predlog Sklepa o tehni.nem
popravku ni bila podana nobena pripomba.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TI7 Obvezna razhga f. ilena obEinskega prostorskega natrta za gradnjo objektov na obmoEju
kmetijskega zemljiSia
Odlok o Obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 38/08), dovoljuje na obmodju
kmetijskih zemljiSd gradnjo kmetijskih objektov, de za potrebe kmetije ni mogode uporabiti zemlji5d v
prostorskih enotah SS in SK in je lokacija dim bliZe obstojeii lokaciji kmetije ter naselja oziroma zaselka,
ob obstojedi cesti in je mogode z razumnimi stro5ki zagotoviti komunalno opremo zemlji5da. Predvideni
objekti pa ne smejo biti v nasprotju z interesi kmetijstva in ne smejo ovirati osnorme dejavnosti.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu
Ti8 Mnenje o kandidatih; direktorja./direktorico UPI - ljudske univerze Zalec
ObrazloZitev bo na seji podana s strani predsednice Komisije za mandalna vpra5anja, volitve, imenovanja
in priznanja, Ksenije Rovan Krivec.
Td9 Imenovanje 6lana komisije za izvedbo razpisa INOVATOR LETA SSD 2016
ObrazloZitev bo na seji podana s strani predsednice Komisije za mandatna vpraSanja, volitve, imenovanja
in priznanja, Ksenije Rovan Krivec.
Ti10 Imenovanle predstavnika ustanoviteljev v svetu zavoda II. OS Zalec
ObrazloZitev bo na seji podana s strani predsednice Komisije za mandatna vpraSanja, volitve, imenovanja
in primanja, Ksenije Rovan Krivec.
Tdl I Izdaja soglasja k ceni storitve pomoi na domu, z veljavnostjo od 0l'03.201
ObrazloZitev bo podana s strani direktorice Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojce Hrastnik.
Ti12 Porolilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2016 za storitev POMOd NA DOMU
ObrazloZitev bo podana s strani direktorice Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojce Hrastnik.
TC13 Razno
Obrar,nava vloge Nogometnega kluba Vransko za nakup kosilnice za ko5njo nogometnega igriSda.
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Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
http://n rvr.vransko.si/se ie-obcinskega-sveta/

Vabljeni:

-

dlani obdinskega sveta 11 x (na e-naslove po semamu in 1x z redno po5to)
OU: rnariia. ierrnan(4vransko,si;suzana.f'elicijar.rfgrvransko.si: rosita.papinutti(rdvransko. si;
rudi.pu
sko.si
-tabor.si
SOU : mihaela.zupancicCrDobcina-tabor.si, petra.slatinsek
aleksandra.kumer@obcina-tabor.si
zunanji dlani odborov (po e-poSti)
Zavod sv. Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik; mojca.hrastnik(rDnasdom-vransko.com
predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
sredstva javnega obveSdanja po semamu / po e-po5ti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica

Objavljeno:

-

oglasna deska,tu
spletna stran rvww.vransko.si
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