
oBirNA vRANSKo - ZupaN
Vransko 59, 3305 VRANSKO

tel.: (03) 703 28 00, e-po5ta: franc.susnikf_avransko.si

Stevilka: O32l l2}l9-Ol Vransko, 10.7.2019

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS,5t. l7110, 53/10 in Obdinski Informator-
Uradne objave, 3t.2lll2,46115 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, !t. 44199, 42100,13/01 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54116 )

SKLICUJEM

5. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 23. julija 2019 ob 20. uri v sejni
sobi Obiine Vransko, Vransko 130c.

Predlagam naslednji
DNEVNI RED

o Ugotovitevprisotnosti
o Sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z
11.6.2019 in zapisnika 1. dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je potekala od
26.6.2019 do 28.6.2019
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Odlok o podelitvi koncesije zaizvajanjejavne sluZbe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni
na podrodju otroSkega dispanzerja na obmodju Obdine Prebold, Obdine Vransko ter Obdine Tabor
- hitri postopek
4. Soglasje k Rebalansu programa dela, finandnega in kadrovskega nadrta ZD >>dr. JoLeta Potrate<
Zalec
5. Imenovanje predstavnika Obdine Vransko v Skup5dino Javnega komunalnega podjetja Lalec,
d.o.o.
6. Pro5nja OS Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatnih ur nemsdine
7. Razno
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BRAZLO Z'ITF.'V DNEVNEGA RE DA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
Ti. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z
11.6.2019 in zapisnika 1. dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je potekala od
26.6.2019 do 28.6.20 1 9.

Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov v predloZenem besedilu.
Ti. 2 Pobude in vpra5anja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpraSanja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpra3anja odgovarjajo, v kolikor so zadeve
kompleksnejSe, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
Ti. 3 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne sluibe v zdravstveni dejavnosti na
primarni ravni na podrodju otro5kega dispanzerja na obmodju Obiine Prebold, Obiine
Vransko ter ObIine Tabor - hitri postopek
Obdine Prebold, Vransko in Tabor si Ze dlje dasa prizadevajo pridobiti za svoje obdane program
otro5kega dispanzerja, ki bi del dasa deloval v Zdravstveni postaj i Vransko za obdini Vransko in
Tabor, del dasa pa v Zdravstveni postaji Prebold za obdino Prebold. Glede na proste programe, ki
imajo moZnost financiranja na drZavni ravni, se je pokazala moZnost razpisa koncesije za progtam
otroSkega dispanzerja za predmetne tri obdine, vendarje treba z izvedbo razpisa koncesije pohiteti,
ker so razpoloZljiva sredstva omejena. Glede na navedeno predlagam sprejem Odloka o podelitvi
koncesije za izvajar.je javne sluZbe v zdravstveni dejavnosti na primami ravni na podrodju
ofio5kega dispanzerja na obmodju Obdine Prebold, Obdine Vransko ter Obdine Tabor po hitrem
postopku v skladu z 82. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta obdine Vransko (Uradni list RS, 5t.

44199,42100, 13/01 ter Uradne objave Obdine Vransko, 3t. 5412016).

Ti.4 Soglasje k Rebalansu programa dela, finaninega in kadrovskega nairta ZD >>dr. Joi,eta
Potrate<< Zalec
Obdine ustanovitetjice ZD >>dr. JoZeta Potrate( Zalec morajo v skladu z Zakonom o izvrSevanju
proradunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur.l. RS 3t.7112017,83/18) in navodili Ministrstva RS za
zdravje podati soglasje k Rebalansu programa dela, finandnega in kadrovskega nadrta ZD >>dr.

JoZeta Potrate< Zalec.
Ti. 5Imenovanje predstavnika Obiine Vransko v Skup5Iino Javnega komunalnega podjetja
Zalec, d.o.o.
Zaradi prekinitve delovnega razmerja dosedanjega predsednika Skupidine Javnega komunalnega
podjetja Zalec, d.o.o. Milana So5tarida, so predstavniki Javnega komunalnega potljetja Zalec
predlagali, da se s strani obdinskih svetov obdin ustanoviteljic, imenuje nove dlane skup5dine. S

strani Obdine Vransko je bila v prej Snjem mandatu imenovana Marija Jerman, zato se jo za

imenovanje predlaga rudi sedaj.

Ti, 6 Prolnja OS Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatnih ur nem56ine
Obdinski svet Obdine Vransko je na 25. redni seji, dne 1i. 9. 2018 sprejel sklep o sofinanciranju
dodatne ure nem5dine za Solsko leto 2018/19, in sicer Stiri ure mesedno, l0 mesecev po 13,77
evra./uro, v skupnem znesku 550,80 ewov. Za Solsko leto 2019/20 se je k neobveznemu izbimemu
predmetu nem5dine prijavilo 37 udencev, in sicer l8 udencev iz 4. razreda,8 udencev iz 5. razreda
ter 11. udencev iz 6. razreda. Ministrstvo za izobraievanje, znanost in Spo( odobri Soli za
poudevanje pouka nem5dine dve skupini oziroma Stiri ure tedensko, potrebovali pa bi 5e dve
dodatni uri za lodeno izvajanje pouka glede na kriterije znanja udencev.
Ti. 7 Razno
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Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
http://www.vransko.si/seie-obcinskega-sveta/

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta I I x (na e-naslove po semamu in lx z redno po5to)
- poslanec DZ, Aleksander Reber5ek / alex(rlrsedmica.si

OU: mariia. iennan(rDvransko.sr suzana.lelici an .sl rosita. utti
rudi.pusnik@vransko. si
SOU: mihaela.zupancic(rDobcina-tabor. si, slatinsek -tabor.si
aleksandra.kumer@obcina-tabor. si
zunanji dlani odborov (po e-poSti)
predstavniki politidnih strank v obdini, po semamu
sredstvajavnega obveSdanja po semamu / po e-poSti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica; S i mona. S tanter(rD gov. si

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


