
OBCINA VRANSKO - ZUPAN
Vransko 59, 3305 VRANSKO

Tel.: (03) 703 28 00, Fax: (03) 703 2816, E-mail: Iianc.susnik@wansko.si

Stevilka: 032112017-Ol Vransko, 4.4.2017

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator -
Uradne objave, it. 21112, 46/15 in 54116 ) in 21. tlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, !t. 44199,42/00,13lDl in Obdinski Informator - Uradne objave, 5t. 54116 )

SKLICUJEM

17. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 11. aprila 2017, ob 20. uri v
sejni sobi obiine Vransko, Vransko 66a.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

o Ugotovitevprisotnosti
o Sprejern dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne
14.2.2017 in zapisnika 2. izredne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne 21.2.2017
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Seznanitev s porodili o poslovanju Upi Ljudske univerze Zalec, Medobdinske splo5ne knjiZnice
Zalec, Glasbene Sole >Risto Savin > Zalec, II. OS Zalec, OS Vransko-Tab or, lZ >>Joleta Potrate(
Lalec in Zavoda zakttirturro Sport in turizem Vransko zaleto 2016
4. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma <dr. JoZeta Potrat e< Zalec
5. Sklep o podelitvi priznanj Obdine Vransko za leto 2016
6. Obravnava vloge AMZS d.d., PE Center vame voZnje Vransko, za podajo mnenja glede izvedbe
tekmovanj in treningov v cross countr)u ob Centru vame voZnje Vransko
7. Obravnava pobude iebelarske zveze Slovenije za podaritev medonosnih rastlin novorojendkom
v obdini Vransko
8. Obravnava vloge iebelarskega dru5tva Vransko za sofinanciranje pri nakupu prapora
9. Razno

F
ZupaN



OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
Til. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje Obdinskega sveta Obiine
Vransko z dne 14.2.2017 in zapisnika 2. izredne seje Obiinskega sveta ObEine Vransko z dne
21.2.2017.
Zapisnika sta prilo2ena vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov v predloZenem besedilu.
Ti2. Pobude in vpra5anja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpraianja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpra3anja odgovarjajo, v kolikor so zadeve
kompleksnej5e, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
Ti3 Seznanitev s poroiili o poslovanju Upi Ljudske univerze Zalec, Medobiinske sploine
knjEnice Zalec, G-lasbene Sole >Risto Savin >> i,alec, ll. OS Zatec, OS Vransko-T ubor, JZ
>Joieta Potrate<< Zalec in Zavoda za kulturo Sport in turizem Vransko za leto 2016
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Obdina Vransko so skladno z
zakonom predtoZili porodila o poslovanju v letu 2016. Zupan je porodila v e-obliki Ze posredoval
v obravnavo, gradivo je dostopno na povezavi:. http://www.wansko.si/letna-porocila-iavnih-
zavodovl .

Ti4 Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma <<dr. Joieta
Potrate<r Zalec
Svet ZD <dr. JoZeta Potrate( Zalec je na svoji 9. redni seji dne 16.3.2017 sprejel sprernernbe in
dopolnitve Statuta ZD <dr. JoZeta Potrate( i,alec, zato je na podlagi dolodil 46. dlena Zakon o
zavodih in 30. dlena Statuta ZD <dr. JoZeta Potrate( Zalec, pristojne organe zaprosil za podajo
soglasja.
Ti5 Sklep o podelitvi priznanj Obiine Vransko za leto 2016
Na seji Obdinskega sveta predsednica Komisije za mandatna vpra5anja, volitve imenovanja in
priznanja svetnikom predloZi predlog, o katerem obdinski svet odlodi in sprejme sklep o
dobitnikih priznanj obdine za leto 2016.
T16 Obravnava vloge AMZS d.d., PE Center varne voinje Vransko, za podajo mnenja glede
izvedbe tekmovanj in treningov v cross countrTu ob Centru varne voinje Vransko
AMZS d.d., PE Center vame voZnje Vransko je dne 24.3.2017 vloZil vlogo za podajo mnenja
Obdine Vransko k izvedbi treningov in tekmovanj v cross countryu na obmodju zazidalnega nadrta
poligona vame voZnje ieplje.
Ti7 Obravnava pobude Cebelarske zveze Slovenije za podaritev medonosnih rastlin
novorojenikom v obiini Vransko
debelarska zveza Slovenije je v mesecu februarju posredovala pobudo za podaritev medonosnih
rastlin ob rojstvu obdana. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
T68 Obravnava vloge Cebelarskega dru5tva Vransko za sofinanciranje pri nakupu prapora
Drc 31.3.2017 je debelarsko druStvo Vransko, podalo vlogo za finandno pomod pri nakupu
prapora.
TC9 Razno

Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obEine Vransko na naslednji povezavi:
http://www.vransko.si/seie-obcinskega-sveta/
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Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta 1l x (na e-naslove po seznamu in lx z redno po5to)
- OU: mariia.ierman@wansko.si:suzana.feliciian@vransko.sii rosita.papinutti@vransko.si

rudi.pusnik@vransko.si
SOU: mihaela.zupancicCrDobcina-tabor.si, etra. sla bcina-tabor.si
aleksandra.kumerCraobcina-tabor. sr

entrih, direktorica,/ Fran ja.Centrih(rqupi.si

,Jolanda Zel ezniU i ol and a(ti,zal. s i k. s i
Glasbena Sola >Risto Savin > Zalec, Gorazd Kozmus, ravnatelj /gszal ec.r av nateli (dtami s. net
II. OS Zalec, Petra PraZnikar Petrovid, ravnatelj ica I l.os-zal ec(a)guest.arnes.si

- IZ >loLeta Potrate( Lalec; Ma4an Golob/ tai nistv o@zd- zalec.si
- Zavod za kulturo Sport in turizem Vransko Suzana Felicijan BratoZ, direktorica
zkts. vransko(nlsiol.net

OS Vransko -Tabor, Majda Pikl, ravnateljica majda.piklCa)euest.ames.si
predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
sredstva javnega obve5danja po seznamu / po e-po5ti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica

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

zunanji dlani odborov (po e-po5ti)
Upi Ljudska univerza Zalec,Franja C
Medobdinska splo5na knj iZnica Zalec
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