
oBdINA l'RANsKo - Zupax
Vransko 59, 3305 VRANSKO

tel.: (03) 703 28 00, e-po5ta: fr anc. susnik@vransko. si

Stevilka: 032112019-01 Vransko, 4.6.2019

Na osnovi 29. dlera Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. 17l10, 53/10 in Obdinski Informator -
Uradne objave, !t.21112, 46/15 in 54/16 ) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, it. 44/99,42100,13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54116 )

SKLICUJEM

4. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 11. junija 2019 ob 20. uri v sejni
sobi Obiine Vransko, Vransko 130c.

Predlagam naslednji
DNEVNI RED

o Ugotovitevprisotnosti
. Sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z
9.4.2019
2. Pobude in rpraianja svetnikov
3. Odlok o kategorizaciji obdinskih cest obdine Vransko, ponorma obrarmava in sprejem
4. Zakljudni radun Obdine Vransko za leto 2018 - obravnava in sprejern
5. Odlok o rebalansu proraduna Obdine Vransko za leto 2019 - obravnava in sprejem
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeZelja v Obdini Vransko za programsko obdobje 2018-2022 - obrav

7. Pravilnik o enkratni denami pomodi za novorojence v Obdini Vransko - obravnava in sprejem
8. Imenovanje dlana nadzomega sveta JKP Zalec d.o.o.
9. Letno porodilo JKP d. o. o. Zalec zal. 2018
10. Porodilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za storitev POMOa NA DOMU, zaleto 2018
1 1 . Imenovanje krajevnih odborov
12. F.azno
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OBRAZLO 1,ITEV DNE\t{EGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
Ti. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z
9.4.2019 Zapisnik je priloZena vabilu.
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.
Ti. 2 Pobude in vpralanja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpra5anja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in rpra5anja odgovarjajo, v kolikor so zadeve
kompleksnej5e, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
Ti.3 Odlok o kategorizaciji obdinskih cest obdine Vransko, ponovna obravnava in sprejem
Obdina Vransko spreminja Odlok o kategorizaciji obdinskih cest na obmodju Obdine Vransko.
Razlog za spremembo odloka je evidentiranje sprememb na obdinskem cestnem omreZju, ki so

nastlale po letu 2009.
Zaradi tmika 4 . todke predlagalega dnevnega reda 3 . redne sej e Obdinskega
sveta Obdine Vransko, ki je bila 9.4.2019, se odlok ponovno uvr5da na dnevni red. Odlok se naj bi
sprernenil v 4. dlenu in sicer tako, da se izlodi cesta OSNOVNA SOLA - KRISTOVIi po
zaporedno Stevilko 11. distopis odloka bo objavljen takoj po prejemu ponovnega mnenja DRSI.
Ti. 4 Zakljudni raiun Obiine Vransko za leto 2018 - obrarrrava in sprejem
Skladno z 98. dlenom Zakona o javnih financah in 29. dlenom Statuta Obdine Vransko mora Zupan
Obdinskemu svetu predloZiti Zakljudni radun do 15. aprila tekodega leta. O sprejetem Zakljudnem
radunu obvesti Ministrstvo za finance, v 30 dneh po njegovem sprejemu.
Svetnikom je bilo gradivo k tej todki po elektronski po5ti posredovano 15.4.2019.
Na seji je predvidena seznanitev/predstavitev ZR zaleto 2018.
Ti. 5 Odlok o rebalansu proraiuna Obiine Vransko za leto 2019 - obravnava in sprejem
Zaradi medletnih sprememb planiranih finandnih sredstev tako na prihodkovni kot odhodkovni
strani sprejetega Odloka o proradunu Obdine Vransko zaleto 2019 je le tega potrebno uravnoteZiti
ter posamezne postavke uskladiti glede na dejansko realizirane prihodke in opraviti dolodene
spremembe na odhodkovni shani.
Ti,6 Pravilnik o spremembah in dopotnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeZelja v Obiini Vransko za programsko obdobje 2018-2022 - l.
obralrrava
Na 25. redni seji Obdinskega sveta Obdine Vransko z 11.9.2018 je bil sprejet Pravilnik o

ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeZelja v Obdini Vransko za programsko
obdobje 2018-2022, ki je bil predhodno na recenziji na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano, ki je podalo pozitivno mnenje. Naknadno je isto ministrstvo ugotovilo, da v pravilniku
ni bila upoStevana Uredba EU St. 1408/2013 z 18.12.2013, zato je Pravilnik o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeZelja v Obdini Vransko za programsko obdobje 2018-2022,
ki je tudi pogoj za izpladilo sheme >Pomod de minimis za primerne kmetijske proizvajalce v
Obdini Vransko<, potrebno dopolniti.
Predlaga se sprejem pravilnika v predloZenem besedilu.
TI. 7 Pravilnik o enkratni denarni pomoli za novorojence v Obdini Vransko - obravnava in
sprejem
Predvsem zaradi vse ved pritoZb star5ev oziroma vlagateljev za uveljavitev dename pomodi
novorojencu, da se sredstva nakazujejo na TRR, ki je odprt na otrokovo ime, smo se odlodili, za
pripravo novega pravilnika, ki med drugim vsebuje dolodilo, daje upravidenec denamih sredstev
vlagatelj in da se sredstva nakazujejo na vlagateljev TRR. S tem bodo star5em/vlagateljem
prihranjeni stro5ki odprtja raduna za otroka. Dodano je dolodilo, daje vlagatelj poleg star5ev lahko
tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odlodbe pristojnega organa. Spremeni
se tudi rok vloZitve vloge iz 6 (Sest) mesecev na l2 (dvanajst) mesecev starosti otroka.
Z novim pravilnikom se bo star5em/vlagateljem olaj5ala pot do pridobitve enkratne dename
pomodi njihovemu novorojencu. Predlaga se sprejem pravilnika v predloZenem besedilu.
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Tt. S lmenovanja ilana nadzornega sveta JKP Zalec d.o,o,
Dosedanjim dlanom nadzomega sveta JKP Zalec, d.o.o. potede mandat julija 2019, zato 1e v
skladu z dogovorom med obdinami, Obdina Tabor, predlagala imenovanje novega dlana
nadzomega sveta JKP d.o.o. Zalec, in sicer MIHAELA CENTRIHA, Loke 39, 3304 Tabor.
Predlaga se imenovanje MIHAELA CENTRIHA za dlana nadzomega sveta JKP, d.o.o. Lalec.
Ti.9 Letno poroiilo JKP d. o. o. i,alec za 1.2018
ObrazloLitev bo podana s strani predstavnika/ce Javnega komunalnega podj etja i,alec d.o.o..
Predlaga se sprejem sklepa o seznanitvi s predloZenim Letnim porodilom Javnega komunalnega
podjetja d.o.o. i,alec, zaleto 2018.
Ti. l0 Porotilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za storitev POMOa NA DOMU, za leto
2018
ObrazloZitev bo podana s strani direktorice Zavoda sv. Rafaela Vransko.
Predlaga se sprejem sklepa o seznanitvi s predloZenim Porodilom o delu Zavoda sv. Rafaela
Vransko za storitev POMOC NA DOMU, za leto 2018.
Ti. 1l Imenovanje krajevnih odborov
V maju so potekali zbori obdanov po celotni obdini, na katerih so bili predlagani dlani tr5kega in
va5kih odborov.
Predlaga se imenovanje kajevnih odborov.
Ti. 12 Razno

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

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta 11 x (na e-naslove po seznamu in lx z redno poSto)
- poslanec DZ, Aleksander Reber5ek / alex(@sedmica.si

OU: mariia.ierman@vransko.si: suzaqa&lislia!@-rryanska-sj; rosita.papinutti@wansko. si
rudi.pusnik@wansko.si ;
SOU: mihaela.zupancic@obcina-tabor.si, etra.sla bcina-tabor.si
aleksandra.kumer@obcina-tabor.si
zunanji dlani odborov (po e-poiti)
JKP, d.o.o. Zalec; Mati az.Zakoni sek@ikp-zalec.sr Ieor. Glusic@ikp-zalec.si
Zavod sv. Rafaela Vransko; moica.hrastnik@nasdom-vransko.com
predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
sredstvajavnega obve5danja po semamu / po e-poSti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica; S imona. S tanterfrD sov. si

Objavljeno:
- oglasna deska,tu
- spletna shan www.vransko.si
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