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Na osnovi 29. Elena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 3t. 17110, 53/10 in Obdinski
Informator - Uradne objave, 51. 21112, 46115 in 54116 ) in 21. dlena Poslovnika obdinskega
sveta Obdine Vransko (Ur.l. RS, it. 44/99, 42100, 13101 in Obdinski Informator Uradne
objave, 5t. 54/16 )

Obdinskemu svetu raz5iritev predlaganega dnermega reda 26. redne seje Obdinskega sveta
Obdine Vransko, sklicane za torek 9. oktobra 2018. ob 20. uri v sejni sobi Obdine
Vransko, Vransko 130c (biv5a Banka Celje).

- za predlagano todko 6. Dopolnitev letnega nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem
Obdine Vransko zalelo 2018, se uwstijo nove dodatne toike 7, 8 in 9, ki se glasijo:

7, Potrditev Meril za vrednotenje in izbor programov Sporta v obiini Vransko za leto
2019 - obravnava in sprejem
8. Potrditev Pogojev in meril za vrednotenje programov kulturnih drultev in kulturnih
projektov, ki se sofinancirajo iz proraiuna obiine Vransko za leto 2019- obravnava in
sprejem
9. Potrditev Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje socialno varstvenih programov
in programov drugih dru5tev, ki se sofinancirajo iz proraEuna obiine Vransko za leto
2019 - obravnava in sprejem

Dosedanji todki 7 in 8 se ustrezno preitevildita

Pod novo preStevildeno todko 10 Tekode, se doda:
10.4. Pro5nja za obnovo unilene asfaltne ceste med Sentgotardom in odcepom za
Zaplanino

0brazloZitev:
Ti.7 Potrditev Meril za vrednotenje in izbor programov Sporta v obiini Vransko za leto
2019 - obravnava in sprejem
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa Sporta v Obdini Vransko (Uradni list RS, 5t.

14110) doloda, da merila za vrednotenje in izbor programov Sporta, ki so podlaga za
vrednotenje letnih programov Sportnih druStev, pred vsakim razpisom potrdi obdinski svet.
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Ti.8 Potrditev Pogojev in meril za vrednotenje programov kulturnih druStev in
kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proraiuna obline Vransko za leto 2019-
obravnava in sprejem
Pravilnik o sofinanciranju kultumih dejavnosti v Obdini Vransko v 7. dlenu doloda, da Merila
in kriteriji dolodajo razmerja financiranja v skladu z vi5ino proradunskih sredstev, namenjenih
kultumim dejavnostim, ki jo vsako leto dolodi obdinski svet v proradunu in letnem programu
kulture v Obdini Vransko za tekode leto ter da Merila in kriterije pred vsakim razpisom potrdi
obdinski svet.
Ti.9 Potrditev Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje socialno varstvenih
programov in programov drugih drultev, ki se sofinancirajo iz proraiuna obiine
Vransko zt leto 2019 - obravnava in sprejem
Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov drugih druStev v
Obdini Vransko (Uradni list RS, 5t. l41201 0) v 5. dlenu doloda, da merila in kriterij i dolodajo
razmerja financiranja v skladu z viSino proradunskih sredstev, namenjenih temu podrodju, ki
jih vsako leto v proradunu dolodi obdinski svet. Merila in kriterije pred vsakim razpisom
potrdi obdinski svet.
Ti.l0.4 Prolnja za obnovo uniiene asfaltne ceste med Sentgotardom in odcepom za
Zaplanino
Obravnava pro5nje za obnovo unidene asfaltne ceste med Sentgotardom in odcepom za
Zaplanino, kije dne 5.10.2018 prispela na sedeZ Obdine Vransko.

Priloga:
- predlog Meril za vrednotenje in izbor programov Sporta v obdini Vransko zaleto 2019
- predlog Pogojev in meril za vrednotenje programov kultumih druStev in kultumih

projektov, ki se sofinancirajo iz proraduna obdine Vransko za leto 2019
- predlog Pogojev, meril in kdterijev za wednotenje socialno varstvenih programov in

programov drugih dru5tev, ki se sofinancirajo iz proraduna obdine Vransko za leto
2019

- Pro5nja za obnovo unidene asfaltne ceste med Sentgotardom in odcepom za Zaplarino
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