
OB.INA VRANSKO - ZUPAN
Vransko 59, 3305 VRANSKO

tel.: (03) 703 28 00, e-poSta: franc.susnik(g)vransko.si

Stevilka: O32l I 2O2O-O1 Vransko, 8.9.2020

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.t. RS, 5t. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator -
Uradne objave, ir. 21112, 46115 in 54/16) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, at. 44199,42100,13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, 5t. 54116 )

SKLICUJEM

11. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 15. septembra 2020, ob 20. uri
v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

Predlagam naslednji
DNEVNI RED

. Ugotovitevprisotnosti

. Sprejem dnevnega reda

l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje Obdinskega svela Obdine Vransko z
16.6.2020 in zapisnika 6. dopisne seje, ki je potekala po elektronski po5ti od ponedeljka,
27.7.2020 od 14. ure dalje, do srede, 29.7 .2020, do 14. ure
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Vransko - 2. obravnava in
sprejem
4. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju kultumih dejavnosti v Obdini Vransko
5. Polletno porodilo Obdine Vransko zaleto 2020
6. Letni program kulture v Obdini Vransko zaleto 2021- obravnava in sprejern
7. Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih dru5tev v obdini Vransko za
leto 2021 obravnava in sprejem
8. Letni program Sporta v Obdini Vransko zaleto 2021- obrawava in sprejem
9. Yloga zz izdajo soglasja k finandnemu nadrtu OS Vransko-Tab ot za leto 2O2O

I 0. Razno
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OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
Ti. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z
16.6.2020 in zapisnika 6. dopisne seje, ki je potekala po elektronski po5ti od ponedeljka,
27.7.2020 od 14. ure dalje, do srede, 29.7.2020, do 14. ure
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov v predloZenem besedilu.
Ti. 2 Pobude in vpralanja sveJnikov
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
kompleksnej5e, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
Tt.3 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Obiinskega sveta Obtine Vransko - 2. obravnava
in sprejem
Ob epidemiji novega koronavirusa SARS-CoV-2 so se pokazale nekatere pomanjkljivosti
poslovnika obdinskega sveta v pogojih, ko je zaradi viSje sile onemogodeno njegovo normalno
delovanje.
Obdinski svet Obdine Vransko je zato na 10. redni seji opravil prvo obravnavo Sprememb in
dopolnitev Poslovnika Obdinskega sveta obdine Vransko ter jih posredoval v 30-dnevno javno
obravnavo, ki je potekala od 15. julija do 15. avgusta. V dasu javne obravnave na predlog
Sprememb in dopolnitev Poslovnika Obdinskega sveta obdine Vransko ni bila podana nobena
pripomba.
Predlaga se sprejem poslovnika v predloZenem besedilu.
Ti.4 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v ObIini
Obdinski svet Obdine Vransko je m 22. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel Pravilnik o
sofinanciranju kultumih dejavnosti v Obdini Vransko (Uradni list RS,5t. l4l10).
Ob uporabi navedenega pravilnika za sofinanciranje kultumih dejavnosti so se pokazale dolodene
pomanjkljivosti predmetnega pravilnika glede postopkov javnega razpisa, ki jih v predlaganem
besedilu odpravljamo.
V sprernembah in dopolnitvah predmetnega pravilnika je uvedena tudi uskladitev z Zakonom o
sploSnem upravnem postopku (Uradni tist RS, 5t. 24106 - uradno predi5deno besedilo, 105/06 -
ZUS-I , '126107 ,65/08, 8/l 0 in 82/13) glede obve3danja o izidu razpisa.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenern besedilu.
Ti. 5 Polletno porodilo Obiine Vransko za leto 2020
Skladno z zakotom je Zupan obdinskemu svetu dolZan porodati o polletnem poslovanju.
ObrazloZitev na seji podata Zupan in radunovodja.
Ti. 6 Letni program kulture v ObIini Vransko za leto 2021- obravnava in sprejem
V skladu z 9. dlenom Zakona o uresnidevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS,
!t. 77107 , 56108, 4110,20111, 111113,68116, 61117,21l 18, ) lokalna skupnost z letnim programom
kulfure zagotavlja uresnidevanje javnega interesa na podrodju kulture ter sofinanciranje
programov s tega podrodja.
Sprejeti letni program kulture za lelo 2021 bo osnova za sofinanciranje druStev in drugih
neprofitnih organizacij, javnih zavodov, kultumih programov in prireditev obdinskega pomena ter
vzdrisvanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za kultumo dejavnost.
Predlaga se sprejem Letnega programa kulture v predloZenem besedilu.
Ti. 7 Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih drultev v oblini
Vransko za leto 2O2l - obravnava in sprejem
Praviloma obdina sofinancira programe in projekte humanitamih druStev in organizacij, ki
delujejo v javnem interesu na podrodju socialnega varstva, letovanje zdravstveno in socialno
ogroZenih otrok, skupine ostarelih za samopomod, programe zdravstvene preventive in vzgoje,
organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami, delovanje druStev, ki izvajajo programe,
ki niso aktivnega komercialnega znataja in ne spadajo med projekte kultumih druStev in predstav,
Sportnih tekmovanj, izobrai:e'varla, podrodja turizma, poZamega varstva in se njihova dejavnost ne

sofinancira iz drugih proradunskih postavk.
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Socialno varstvene programe in programe drugih druStev za leto 2021 bo Obdina Vransko
sofinancirala na osnovi javnega razpisa skladno s potq'enimi merili in kriteriji.
Predlaga se sprejem Letnega programa socialnovarstvenih programov in programov drugih
dru5tev v obdini Vransko v predloZenem besedilu.
TE. 8 Letni program Sporta v Obiini Vransko za leto 2021- obravnava in sprejem
V skladu s 13. dlenom Zakona o Sportu (Uradni list RS, 5t. 29117 in 2l118 - ZNOrg) obdinski svet
z letnim progr.rmom Sporta dolodi izvajanje nacionalnega programa Sporta na lokalni ravni za
posamemo koledarsko leto in opredeli posamezna podrodja Sporta, ki so v danem koledarskem
letu prepoznana kot javni interes lokalne skupnosti tako, da dolodi programe in podrodja Sporta, ki
se sofinancirajo ter obseg javnih sredstev, ki se za Sport zagolavljajo v proradunu lokalne
skupnosti.
Predlaga se sprejem Letnega programa Sporta v predloZenem besedilu.
TI. 9 Vloga za izdajo soglasja k finaninemu naErtu OS Vransko-Tabor zaleto 2020
29. 6. 2O2O smo na Obdino Vransko iz OS Vransko-Tabor prejeli proinjo za soglasje k
finandnemu in kadrovskemu nadrtu za leto 2020.
Zneski prihodkov lokalne skupnosti so skladni s sprejetim obdinskim proradunom in sklenjenima
pogodbama o sofinanciranju vzgoje in izobraievanja ter predSolske vzgoje v letu 2020.
Glede na obrazloZitev pro5nje za soglasje k finandnemu in kadrovskemu nadrtu 2020 OS Vransko-
Tabor obdinskemu svetu predlagam, da poda soglasje k navedenemu dokumentu.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu
Tt. 10 Razno

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu ter vabilo z redno po5to),
- poslanec v Driavnem zboru RS Aleksander Reber5ek (na e-naslov),
- poslanec v DrZavnern zboru RS Nik Prebil (na e-naslov),
- usluZbenci obdinske uprave (na e-naslove po seznamu),
- usluZbenke skupne obdinske uprave obdin Tabor in Vransko - radunovodstvo (na e-naslove po

seznamu),
- zunanji dlani odborov obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu),
- predsedniki obdinskih odborov politidnih strank (na e-naslove po seznamu ali z redno po5to),

V vednost:
nadelnici Upravne enote Lalec Simoni Stanter (na e-naslov).

Objaviti:
- na oglasni deski Obdine Vransko, Vransko 59,
- na spletni strani Obdine Vransko www.vransko.si

VloZiti:
- v zbirko dokumentamega gradiva, tu.
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Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
http ://www.vransko.si./seie-obcinskega-sveta/


