oBiINA vRANsKo - Zup.q.N
Vransko 59, 3305 VRANSKO
Tel.: (03) 703 28 00, E-mail: franc.susnik@wansko.si
Stevilka: O32l l2}l8-Ol

Vransko, 2.10.2018

-

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. l7110, 53110 in Obdinski Informator
Uradne objave, 3t. 2lll2, 46115 in 54116 ) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, 3t. 44199,42100,13/01 in Obdinski Informator - Uradne objave, F*. 54116)

SKLICUJEM
26. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torelg 9. oktobra 2018, ob 20.
sejni sobi Obiine Vransko, Vransko 130c (bivSa Banka Celje).

Predlagam naslednji
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DNEVNI RED

Ugotovitevprisotnosti
Sprejem dnevnegareda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 25. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko ,
1 1.9.2018
2. Pobude in vpra5anja svetnikov

z

dne

3. Odlok o rebalansu proraduna Obdine Vransko zaleto 2018 - redni postopek (obravnava in
sprejem)

4. Sklep o delni povrnitvi stroSkov volilne kampanje za lokalne volitve v Obdini Vransko v letu
201 8

5. Obravnava Porodila Nadzornega odbora Obdine Vransko o opravljenem nadzoru zakljudnega
raduna proraduna Obdine Vransko zaleto 2017
6. Dopolnitev letnega nadrta ravnanja s stvarnim premoZenjem Obdine Vransko zaleto 2018
7. Tekode zadeve
7.l.Yloga za asfaltiranje ceste v naselju Stopnik
7.2.Yloga Lovske druZine Vransko za finandno pomod pri nabavi mulderja
7.3. Vloga zaftnanciranje poplavnih kart
e postavitve rastlinj akov

TOP-GREENHAUSE (LSI d.o.o.)

8.

Razno

ZupaN

I

OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA

- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega
- predlaga se sprejetje dnevnega reda

sveta in sklepdnost

Ti.l.

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 25. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z
dne 11.9.2018. Zapisnik je priloZena vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.
Ti.2. Pobude in vpra5anja 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
kompleksnej5e, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
Ti.3. Rebalans proraiuna ObEine Vransko za leto 2018
Skladno z Zakotom o javnih financah se spremembe veljavnega proraduna sprejmejo z
rebalansom. Zaradi nastalih sprernonb na prihodkovni in odhodkovni strani, se na osnovi l0
mesedne realizacije ter ocenjenih odhodkov do konca tekodega leta, ob upoitevanju znanih
izhodiSd, proradun z rebalansom uravnoteZi. ObrazloZitev predloga rebalansa poda finandna
sluZba.

Ti.4. Sklep o delni povrnitvi stroSkov volilne kampanje za lokalne volitve v Obtini Vransko
v letu 2018
V skladu z dolodili 28. dlena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 5t.
41107,10310'1 ZPoIS-D, 11111,28111 - odl. US in 98/13) lokalna skupnost pred zadetkom
volilne kampanje dolodi vi5ino delne povmitve stroSkov organizatorjem volilne kampanje za
volitve v obdinski svet in volitve Zupana. Ob smiselni uporabi dolodil o delni povmitvi stro5kov
volilne kampanje za volitve v drZavni zbor in volitve predsednika republike je predlagana delna
povmitev stro5kov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v enaki vi5ini kot za lokalne volitve
2014.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TE.5. Obravnava PoroEila Nadzornega odbora Obiine Vransko o opravljenem nadzoru
zakljuEnega raluna proraiuna Obtine Vransko za leto 2017
ObrazloZitev bo podana s strani predsednice Nadzornega odbora Obdine Vransko.
Ti.6. Dopolnitev letnega nairta ravnanja s stvarnim premoZenjem Obiine Vransko za leto
2018
Dne 6.9.2018 je na sedeZ Obdine Vransko prispela vloga Bijol-a d.o.o. za odkup parcel, ki so v
lasti Obdine Vransko, parc. 5t. 391/7, 39119 in 39219, vse k.o. Prekopa.
ObrazloZitev bo s strani Zupana podana na seji.
Ti.7. Tekoie zadeve
Tt.7.1. Vloga za asfaltiranje ceste v naselju Stopnik
Obravnava vloge obdanov oziroma lastnikov parcel na obmodju Stopnika (parc. 5t. 1605/2, k.o.
Prekopa) za asfaltiranje ceste v naselju Stopnik.
ObrazloZitev bo s strani Zupana podana na seji.
Ti.7.2.Yloga Lovske druZine Vransko za finanino pomol pri nabavi mulierja
Obravnava vloge Lovske druZine Vransko za finandno pomod pri nabavi mulderja.
ObrazloZitev bo s strani Zupana podana na seji.
T6.7.3. Vloga za financiranje poplavnih karl za obmoEje postavitve rastlinjakov TOPGREENHAUSE
(LSI d.o.o.)
Obravnava vloge za financiranje poplavnih kart za obmodje postavitve rastlinjakov TOPGREENHAUSE
(LSI d.o.o.).
ObrazloZitev bo s strani Zupana in predstavnika podjetja LSI d.o.o. podana na seji.
Ti.8. Razno
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Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
http ://www.vransko.si/sei e'obcinskega-sveta/

Vabljeni:

-

dlani obdinskega sveta l1 x (na e-naslove po seznamu in lx z redno poSto)
poslanecDZ,Aleksander Reber5ek, alex@sedmica.si
OU: marijajerman@vransko.si;suzana.felicijan@wansko.si: rosita.papinutti@wansko.si;
rudi.pusnik@vransko. si;
SOU: mihaela.zupancic@obcina-tabor.si, petra.slatinsek@obcina-tabor.si;
al eksandra. kumer@ ob cina-tabor. si
zunanji dlani odborov (po e-po5ti)
predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
Nadzomi odbor Obdine Vransko, predsednica BoZena Macarol, bozena@macarol.si
Iztok Storman, LSI, svetovanje in inZeniring, d.o.o. (po e-po5ti), iztok@,top-greenhouse.com
sredstva javnega obve5danja po seznamu / po e-poSti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica

Objavljeno:

-

oglasna deska,tu
spletna stran www.vransko.si
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