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Vransko 59, 3305 VRANSKO
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Stevilka: 0321/201 S-01 Vransko, 12.6.2018

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, !t. 17110,53/10 in Obdinski Informator -
Uradne objave, St. 21112, 46115 in 54/16 ) it 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, 3t. 44199,42/00, 13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, 3t. 54116 )

24. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 19, junija 2018, ob 20. uri v
Kulturnem domu Vransko.

Predlagam naslednji
DNEVNI RED

. Ugotovitevprisotnosti

. Sprejem dnevnegareda

1. Pregled sklepov in poffditev zapisnika 23. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne
17 .4.2018 in zapisnika 3. izredne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne 22.5.2018
2. Pobude in lpraSanja svetnikov
3. Seznanitev s porodili o poslovanju OS Vransko-Tabor, Glasbene Sole >Risto Savin > Zalec in
II. OS Zalec - nadaljevanje 6. todke dnevnega reda 23. redne seje Obdinskega sveta Obdine
Vransko, z drc 17 .4.2018
4. ZakJjudni radun Obdine Vransko zaleto 2017 - obravnava in sprejem
5. Odlok o turistidni taksi v Obdini Vransko - 2. obravnava in sprejem
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdinskem lokaciiskem nadrtu za Park tehnidne
kulture - poligon vame voZnje ieplje- 2. obravnava in sprejern
7. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij stva in podeZelja v Obdini Vransko
za programsko obdobje 2018-2020 - 1. obravnava
8. Letno porodilo JKP d. o. o. i.alec zal. 2017
9. Sprememba NRP Obdine Vransko za projekt OB189-15-0003 Rekonstr. LC 490112 Prapred-
Lipa
10. Predlog spremembe ekonomske cene programa za drugo starostno obdobje v Vrtcu Vransko
1 1. Potrditev sistemizacije delovnih mest za Solsko leto 201812019 za Vrtec Vransko
12. Tekode zadeve:
12.1 Vloga OS Vransko-Tabor za sofinanciranje opreme za radunalniSko udilnico
12.2 Pobtda za dodelitev sredstev za delovanje Sportnih druStev in vrhunskih Sportnih
posamemikov v obdin Vransko
13. Razno

SnikF

SKLICUJEM



OBRAZLOZITEV DNEVNEGA RI,DA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnewega reda
T61. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 23. redne seje Ob6inskega sveta Obdine Vransko, z dne
l7 .4.2018 in zapisnika 3. izredne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne 22.5.2018
Zapisnika sta priloZen vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnikov v predloZenem besedilu.
TE2. Pobude in vpraSanja 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 kompleksnejie,
obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
TE3. Seznanitev s poroEili o poslovanju OS Vransko-Tabor, Glasbene Sole >>Risto Savin > Zalec in
II. OS Zalec - nadaljevanje 6. totke dnevnega reda 23. redne seje Ob6inskega sveta Obiine Vransko,
z dne 17,4.2018
Po podanih obrazloZitvah prisotnih predstavnikov javnih zavodov je Zupan prekinil 6. todko dnevnega reda
23. RS OS, ki je potekala dne 17 .4.2018, ter obrazloLil, da se bo todka nadaljevala na naslednji redni seji
Obdinskega sveta Obdine Vransko, na kateri bodo lahko podali obrazloZitev 5e tisti, ki jo na 23. RS OS
niso.
TE4. Zakijudni raiun Obiine Vransko za leto 2017 - obravnava in sprejem
Uvodno obrazloZitev bo podana s strani Zupana, ki je skladno z Zakonom o javnih financah obdinski svet
dolZan semaniti s poslovanjem obdine v preteklem letu, oz. svetnikom najkasneje do 15.4. tekodega leta
predloZiti podatke o ZR. Svetnikom je bilo po elektronski po5ti dne 13.4.2018 posredovano gradivo k tej
todki. Na sejije predvidena semanitev/predstavitev ZP.zaleto 2017.
TI5. Odlok o turistiini taksi v ObEini Vransko - 2. obravnava in sprejem
Predlog Odloka o turistidni taksi v Obdini Vransko je obravnaval Obdinski svet Obdine Vransko na 23.
redni seji drre 17. 4.2018 v prvem branju in sprejel sklep o posredovanju predloga odloka v 30-dnermo
javno obravnavo na krajevno obidajen nadin. Javna obravnavaje potekala od23.4. 2018 do 23. 5. 2018.
V dasu javne obravnave je s strani zainteresirane javnosti na predlog Odloka o turistidni taksi v Obdini
Vransko prispela ena pripomba oziroma predlog, ki se je pri pripravi distopisa tudi upo5teval.
Predlaga se sprejem Odloka v predloZenem besedilu.
TE6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obtinskem lokacijskem nadrtu za Park tehniine
kulture - poligon varne voZnje deplje- 2. obravnava in sprejem
Obdinski svet Obdine Vransko je na svoji 3. izredni seji, ki je potekala 22.5.2018 sprejel Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o obdinskem lokacijskem nalrit za Park tehnidne kulture - poligon
vame voZnje Ceplje v prvi obravnavi in ga posredoval v jarmo obrarmavo, ki poteka od 1.6.2018 do
15.6.2018. Javna obravnava 5e ni zakljudena, zato bo obrazloLitev z gradivom posredovana naknadno po
zakljudku javne obravnave.
Ti7. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeZelja v Obiini Vransko
za programsko obdobje 2018-2020 - 1. obravnava
S sprejedem Pravilnika o ohanjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeZelja v Obdini
Vransko, Zelimo spodbujati ukrep za namen pridobivanja sredstev za urejanja kmetijskih zemljiSd
in pa5nikov. Osnutek Pravilnika o ohanjanju in spodbujanju razvoja kmetij stva in podeZelja v
Obdini Vransko je bil v recenziji na MKGP in pridobil pozitivno mnenje za sprejem na obdinskem
svetu.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Tt.8. Letno poroiilo JKP d. o, o. i,alec zal.2017
Obrazloiitev bo podana s strani predstavnika-/ce Javnega komunalnega podjetja Zalec d.o.o..
Predlaga se sprejem sklepa o semanitvi s predloienim Letnim porodilom Javnega komunalnega podjetja
d,.o.o. Lalec, za leto 2017 .

Ti.9. Sprememba NRP Obiine Vransko za projekt OBf89-f5-0003 Rekonstr. LC 490112 Praprei-
Lipa
V NRP se finandno glede na sofinanciranje po 21. in 23. dlenu ZFO uskladi finandna konstrukcija za leti
2018 in 2019.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
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TI.10. Predlog spremembe ekonomske cene programa za drugo starostno obdobje v Vrtcu
Vransko
Ker je v mesecu juliju in avgust v vrtcu manj otrok (izpisi) in ker se tudi s septembrom 2018 oddelki ne
bodo napolnili do fleksibilnega normativa, OS Vransko-Tabor predlaga, da se sprejme za drugo starostno
obdobje cena po normativu brez upo5tevanja fleksibilnosti.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
T8.11. Potrditev sistemizacije delovnih mest za Solsko leto 201812019 za Vrtec Vransko
Skladno z zakonom poda ustanoviteljica zavoda obdina Vransko soglasje k sistemizaciji delovnih
mest v OE Vrtec Vransko za naslednje Solsko leto 2018/2019.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti.12 Obravnava vloge OS Vransko-Tabor za sofinanciranje opreme za raiunalni5ko uiilnico
in pobude Denisa Oltirja za dodelitev sredstev za delovanje Sportnih dru5tev in vrhunskih
Sportnih posameznikov v obiin Vransko
ObrazloLitev bo podana s strani Zupana, ravnateljice Majde Pikle in Denisa O5tirja.
TE. 13 Razno

Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
http ://www.vransko.si/sei e-obcinskeqa-sveta/

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta 1 I x (na e-naslove po seznamu in lx z redno po5to)
- poslanec DZ, Aleksander Reber5ek
- OU: marija jerman(@vransko.si;suzana.felicijan(@vransko.si: rosita.papinutti(@vransko.si;

rudi.pusnik@wansko. si;
- SOU: mihaela.zupancic(Eobcina-tabor.si, petra.slatinsek(Dobcina-tabor.si; aleksandra.kumer@obcina-

tabor.si
- ntnanji dlani odborov (po e-po5ti)
- predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
- Glasbena Sola >Risto Savin >> i,alec,Gorazd Kozmus, ravnatelj/ gszalec.ravnatel-i(@amis.net
- II. OS Lalec, Petra PraZnikar Petrovid, ravnateljica Il.os-zalec@guest.arnes.si
- OS Vransko -Tabor, Majda Pikl, rarmateljica majda.pikl@eueit.arnes.si
- Javno komunalno podjetje d.o.o. direktor MatjaLZakonj5ek matjaz.zakonjsek@jkp-zalec.si
- Denis O5tir
- sredstva javnega obve5danja po semamu / po e-po5ti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica

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