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Vransko, 5.9.2017

-

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator
Uradne objave, 5r.21/12, 46115 in 54116 ) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, !t. 44199, 42100, 13101 in Obdinski Informator Uradne objave, St. 54116 )

SKLICUJEM
19. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko,

ki bo v torek, 12. septembra 2017, ob 20. uri

v sejni sobi obdine Vransko, Vransko 66a.
Predlagam naslednji

DNEVNI RED
o
.
l.

Ugotovitevprisotnosti
Sprejem dnevnega reda

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne

13.6.201'7

2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Polletno porodilo obdine Vransko zal.2017 - seznanitev
4. Letni program Sporta v obdini Vransko za leto 2018 in leto 2019 ter Merila za wednotenje in
izbor programov Sporta v obdini Vransko zaleto 2018 - obravnava in sprejem
5. Letni program kulture v obdini Vransko za leto 2018 in leto 2019 ter Pogoji in merila za
vrednotenje programov kultumih druStev in kultumih projektov, ki se sofinancirajo iz proraduna
obdine Vransko zaleto 2018 - obravnava in sprejem
6. Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih druStev v obdini Vransko za
leto 201 8 in leto 2019 ter Pogoji, merila in kriteriji za wednotenje socialno varstvenih programov
in programov drugih dru5tev, ki se sofinancirajo iz proraduna obdine Vransko za leto 2018 obravnava in sprejem
7. Imenovanje direktorice Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko
8. Cenik za uporabo Sportne dvorane Vransko - obravnava in sprejem
9. Razno
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ZupeN
Franc Su5nik l.r.
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OBF.AZLO LITEV DNEVI{EG A REDA
Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost

-

predlaga se sprejetje dnevnega reda
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje Obiinskega sveta obiine Vransko
z dne 13.6.2017
Zapisnik je priloZen vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.
Ti2. Pobude in vpralanja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpra5anja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpraSanja odgovarjajo, v kolikor so zadeve
kompleksnejSe, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
Ti3. Polletno poroiilo obdine Vransko za l. 2017
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.
Tt4. Letni program Sporta v obiini Vransko za leto 2018 in leto 2019 ter Merila za
vrednotenje in izbor programov Sporta v obiini Vransko za leto 2018 - obralnava in

Til.

sprejem
ObrazloZitev bo podana s strani Zupan. Predlaga se sprejem programa in meril v predloZenem
besedilu.

Tt5. Letni program kulture v obtini Vransko za leto 2018 in leto 2019 ter Merila za
vrednotenje in izbor programov kulture v obiini Vransko za leto 2018 - obravnava in
sprejem
ObrazloZitev bo podana s strani Zupan. Predlaga se sprejem programa in meril v predloZenem
besedilu.

Ti6. Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih dru5tev v obiini
Vransko za leto 2018 in leto 2019
ObrazloZitev bo podana s strani Zupan. Predlaga se sprejem programa v predloZenem besedilu.
Ti7. Imenovanje direktorice Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko.
Direktorici Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko, Suzani Felicijan BratoZ se dne 30.9.2017
iztede petletni mandat. f . ilen Odloka o ustanovitvi javn ega zavoda >Zavod za kulturo, turizem in
Sport Vransko< ( Uradni list RS, St. 16/05), doloda, da direktorja imenuje obdinski svet Obdine
Vransko na podlagi javne ga razpis ter predhodnem mnenju sveta zavoda.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti8. Cenik za uporabo Sportne dvorane Vransko
V Pravilniku o uporabi Sportne dvorane Vransko je v 12. dlenu dolodeno, da cenik za uporabo
Sportne dvorane na predlog Zupana, potrdi Obdinski svet Ob6ine Vransko.
Predlaga se sprejem cenika v predloZenem besedilu.
Tt.9. Razno
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Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obEine Vransko na naslednji povezavi:
http://www.vransko.si/seie-obcinskega-sveta/

Vabljeni:

-

-

dlani obdinskega sveta l1 x (na e-naslove po seznamu in lx z redno po5to)
OU: mariiajerman@vransko.si;suzana.felicijan@wansko.si: rosita.paoinutti@wansko.si;
rudi.pusnik@wansko. si;
SOU: mihaela.zupancic@obcina-tabor.si, petra.slatinsek@obcina-tabor.si;
aleksandra.kumer@obcina-tabor.si
Zavod za kulturo, Sport in turizem Vransko, dir. Suzana Felicijan BratoZ (k td. 8)
zunanji dlani odborov (po e-poSti)
predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
sredstva javnega obve5danja po seznamu / po e-poSti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica

Objavljeno:

-

oglasna deska,tu
spletna stran ryyy.y144qf,p5i
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