
Stevilka: O32O|2O2O Vransko, 15.10.2020

Na podlagi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 17l10 in 53/10 ter Uradne
objave Obdine Vransko, 3t. 2112012, 4612015 in 5412016) in 23.a 6tena Poslovnika
Ob6inskega sveta Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 44199, 42100, 13101 ter Uradne objave
Obdine Vransko, 3t. 54/2016 in9412020)

PREKLICUJEM sklic
12. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, kije bila sklicana za torek,

20.10.2020

tn

8. dopisno sejo 
"i5rt"fr: 

jrE"I 
oue,n" vr"n"*o,

ki bo po elektronski posti potekala od petka, 16.10.2020, od 9. ure datje,
do torka, 20.102020, do 20. ure.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje Obdinskega sveta Obdine
Vransko z 15.9.2020 in 7. dopisne seje, ki je potekala od 23. do 25.9.2020
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Odlok o rebalansu prora6una Obdine Vransko za leto 2020 - obravnava in
sprejem
4. Letni nadrt ravnanja s stvarnim premo2enjem Obdine Vransko za leto 2020 -
obravnava in sprejem
5. Odlok o proraeunu Ob6ine Vransko za leto 2021 - prva obravnava
6. Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih nagrobnih sve6 - obravnava in
sprejem
7. Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih druitev in kulturnih projektov,
ki se sofinancirajo iz proraduna Obdine Vransko za leto 2021 - obravnava in sprejem
8. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih programov in
programov drugih druStev, ki se sofinancirajo iz proraduna Obdine Vransko za leto
2021 - obravnava in sprejem
9. Pogoji in merila za izbito izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa
Sporta v Obdini Vransko za lelo 2021
10. Razno
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OBdINA VRANSKO - Zup,q.N
Vransko 59, 3305 Vransko

Tel.: (03) 703 28 00, E-po5ta: obcina.vransko(a)vransko.si



Obrazloiitev:
OBRAZLOZIEV DNEVNEGA REDA
Ta. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika'11. redne seie Obainskega sveta Obiine
Vransko z 15.9.2020 in 7. dopisne seje, kije potekala od 23. do 25.9.2020.
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov v predlo:enem besedilu.
Ta. 2 Pobude in vprasanja svetnikov
Svetniki vlozijo pobude in vpraSanja do lo*a,20j02020 do 20.00, na e-naslov:
franc.susnik@vransko.si.
Ti. 3 Odlok o rebalansu proraiuna Obaine Vransko za lelo 2020 - obravnava in
sprejem
Zaradi medletnih sprememb planiranih finandnih sredstev tako na prihodkovni kot
odhodkovni strani sprejetega Odloka o proraaunu Ob6ine Vransko za leto 2020 je le tega
potrebno uravnoteZiti ter posamezne postavke uskladiti glede na dejansko realizirane
prihodke in opraviti doloaene spremembe na odhodkovni strani.
Predlaga se sprejem odloka v predlozenem besedilu.
Ti. 4 Letni nairt ravnania s stvarnim premoienjem Obilne Vransko za teto 2O2O -
obravnava in sprejem
55 projekt je 29.9.2020 na Obaino Vransko podal vlogo za odkup stavbnega zemtjisda na
katerem stojidel proizvodnega objekta na naslovu Vransko 128 (parc. 5t. 1420, k.o. Vransko)
in stavbnega zemljiSda, ki v naravi predstavlja del dvori36a pred proizvodnim objektom
Vransko 128 (parc. at. 785/4, k.o. Vransko). Predlaga se prodaja zemljisa v sktadu s
priloienimi cenitvami.
Ta.s Odlok o proraiunu Obaine Vransko za lelo 2021- prva obravnava
Na podlaga drugega odstavka 13. dlena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 5t. 11l11 -
uradno prediseeno besedilo, 14113 - popt., 101113,55/15 - ZFisP, 96/15 - Z|PRS16.17 in
13/'18), ki doloaa, da Zupan pripravi in predlozi obainskemu svetu predlog proraauna obdine z
obrazlozitvami, predlog letnega programa razpolaganja s kapitalskimi nalorbami obdine ter
predloge predpisov obdine, ki so potrebni za izvedbo predloga proraduna ob6ine, se
predlaga sprejem Odloka o proraaunu Obdine Vransko za leto 2021.
Ti. 6 Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih nagrobnih svei - obravnava in
sPreiem
Simbio, d.o.o. je skladno z 2 in 3. dlenom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih obainskih gospodarskih javnih sluzb varstva okolja (UL. r., 5t. 87/20'12), pripravil
elaborat za potrebe poroaanja za storitev zbiranja doloaenih vrst komunalnih odpadkov in
srcer za odvoz odpadnih nagrobnih svec
Ta.7 Pogoji in merila za vrednotenie programov kulturnih drustev in kulturnih
projektov, ki se sofinancirajo iz proraEuna Obiine Vransko za leto 2021 . obravnava in
sprejem
Pogoji in merila se sprejemajo na podlagi T. alena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Obaini Vransko (Uradni list RS, 5t. 14l'10), ki med drugim doloaa, da merila in
kriterije, ki doloaajo razmerja financiranja v skladu z visino prora6unskih sredstev,
namenjenih kulturnim dejavnostim, pred vsakim razpisom potrdi obdinski svet in jih objavi na
spletnih straneh Obdine Vransko.
Ta.8 Pogoii, merila in kriteriii za vrednotenje socialnovarstvenih programov in
programov d,ugih druitev, ki se sofinancirajo iz proracuna ObCine VEnsko za leto
202'l - obravnava in spreiem
Pogoji in merila se sprejemajo na podlagi 5. dlena Pravilnika o sotinanciranju socialno
varstvenih programov in programov drugih drustev v Obaini Vransko (Uradni list RS,5t.
14110), ki med drugim dolo6a, da merila in kriterije, ki doloaajo razmerja financiranja v skladu
z visino proraaunskih sredstev, namenjenih socialnovarstvenim dejavnostim in dejavnostim
drugih drustev, pred vsakim razpisom potrdi ob6inski svet in jih objavi na spletnih straneh
Obdine Vransko.
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Ti. 9 Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa
Sporta v Obiini Vransko za leto 2021
V skladu s tretjim odstavkom '16. 6lena Zakona o Sportu (Uradni list RS, 5t. 29117, 21118 -
ZNOrg in 82120) in devetim odstavkom 6. 6lena Odloka o postopku in merilih za
sofinanciranje izvajarya letnega programa Sporta v Obdini Vransko (Uradne objave Obdine
Vransko, 5t. 90/2019) ob6inski svet dolodi pogoje in merila za izbiro izvajalcev in
sofinanciranje izvlanja letnega programa Sporta v obdini.
Ti. l0 Razno

Prosim, da na priloZenem glasovalnem listu glasujete o vseh predlogih sklepov

Svojo voljo izrazite tako, da obkro2ite ali kako drugade (poddrtate, odebelite...) besedo >ZA<
ali >PROTI<.

Prosim, da po opravljenem glasovanju glasovalni list vrnete na elektronski naslov
obcina.vransko@vransko.si , in sicer najkasneje do torka, 20.1O.2020, do 20. ure.

Gradivo za 8. dopisno sejo obdinskega sveta je objavljeno na spletni strani Ob6ine Vransko
//www.vransko. si/obci na-vh n k ki-sveVse e-obcinsk A-SVC
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Priloga:
- kot v tekstu

Poslati:
- dlanom Obdinskega sveta Obdine Vransko (na e-naslove po seznamu),

V vednost:
- nadelnici Upravne enote Zalec Simoni Stanter (na e-naslov),
- poslancu v Dr2avnem zboru RS Aleksandru ReberSku (na e-naslov),
- poslancu v DrZavnem zboru RS Niku Prebilu (na e-naslov),
- uslu2bencem obdinske uprave Obdine Vransko (na e-naslove po seznamu),
- usluZbenkam skupne obdinske uprave obdin Tabor in Vransko - radunovodstvo (na e-
naslove po seznamu),
- zunanjim dlanom odborov obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu),
- predsednikom obdinskih odborov politidnih strank (na e-naslove po seznamu ali z
redno po5to),
- medijem (na e-naslove po seznamu).

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

Vlo2iti:
- v zbirko dokumentarnega gradiva, tu.
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