OBdINA VRANSKO - ZUPAN
Vransko 59, 3305 VRANSKO
tel.: (03) 703 28 00, e-naslov: franc.susnik@rransko.si

Stevilka: 0321

Vransko, 6. 4. 2021

12021 -01

-

Na osnovi 29. tlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. 17l10, 53/10 in Obdinski Informator
Uradne objave, !1. 21/12, 46115 in 54/16) in 21. tlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, 31. 44199,42100,13/01 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54l16)

SKLICUJEM
15. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko,
potekala preko videokonferendnega orodja ZOOM.

ki bo v torek,

13. aprila 2021, ob 20.

uri

Predlagam naslednji

DNEVNI REI)
o
e

Ugotovitevprisotnosti
Sprejem dner.nega reda

l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne

seje Obdinskega sveta Obdine Vransko

2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protipraSne zaidite
najavnih cestah in cestnih prikljudkih v Obdini Vransko - 2. obrarmava in sprejem
4. Odlok o sprernembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda >Zavod za kulturo,
turizem in Sport Vransko< - 1. obravnava
5. Sklep o pokritju izgube javnega zavoda >>Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko< za leto
2020
6.lzdaja soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomodi na domu
7. Podelitev priznanj Obdine Vransko za leto 2020
8. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda II. Osnovne Sole Zalec za mandatno
obdobje 2021-2025
9. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda Zdravstveni dom >dr. JoZeta Potrate<
Zalec za mandatno obdobje 2021-2025
10. Razno

2upaN
Franc Su5nik l.r.

OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA

- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnernega reda
TE. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje Obiinskega sveta Obiine
Vransko
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.
Ti. 2 Pobude in vpralanja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpra3anja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpraSanja odgovarjajo, v kolikor so zadeve
kompleksnejSe, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
TI.3 Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protipra5ne zaliite
na javnih cestah in cestnih prikljuikih v ObEini Vransko - 2. obravnava in sprejem
Predlog Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protipraine za5dite na

javnih cestah in cestnih prikljudkih v Obdini Vransko smo pripravili zaradi izralenega velikega
interesa obdanov in z namenom sistemske ureditve tega podrodja. Odlok predpisuje postopek,
pogoje in merila za sofinanciranje protipraSne zaSdite javnih cest in cestnih prikljudkov, ki niso
oziroma ne bodo vkljudeni v vsakokatni obdinski Nad( razvojnih programov.
Obdinski svet Obdine Vransko je predlog odloka v prvem branju sprejel na 14. redni seji dne 23.
3.2021 ter ga posredoval v l5-dnevno javno obravnavo. Le-ta 5e vedno poteka (do 12.4.2021),
zaenkrat pa pripomb nanj nismo prejeli.
Predlaga se sprejem odloka v predloZenem besedilu.

Ti.

4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda >>Zavod za
kulturo, turizem in Sport Vransko<< - 1. obrarmava
Ker je uradni poslovni naslov zavoda Vransko 134, dejanski poslovni prostori pa so na naslow Vransko
23a, je svet zavoda na 7. redni seji I l. 3. 2020 sprejel sklep o uradni spremembi sedeia zavoda, h kateremu
je na 10. redni seji 16. 6.2020 podal soglasje tudi Obdinski svet Obdine Vransko. Ker pa je za navedeno
spremembo potrebno predlagati r.pis spremembe v sodnem registru, se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
>>Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko< v dolodenih segmentih spremeni in dopolni zaradi
spremembe poslovnega naslova in uskladitve z zakonodajo.

Tt. 5 Skfep o pokritju izgube javnega zavoda

>>Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko<<
za leto 2020
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda >>Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko< (Uradni list
RS, St. I 6/2005) je v 22. dlenu dolodeno, da o nadinu pokivanja morebitnega primanjkljaja odloda
ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Tt. 6 lzdaja soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoii na domu
Zavod Sv. Rafaela Vransko je dne 23. 3. 2021 vloZil pro5njo za izdajo soglasja k ceni
socialnovarstvene storitve pomodi na domu. Cene storitve pomodi na domu se izradunavajo na
podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. V zadetku leta
2021 se je zelo povi5al stroSek delajavnih usluZbencev, zato predlagajo vi5jo ceno storitve od l. 3.
2021.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 7 Podelitev priznanj ObEine Vransko za leto 2020
ObrazloZitev bo podana s strani predsednice Komisija za mandatna rpra5anja, volitve, imenovanja
in priznanja.
T6.8Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda II. Osnovne Sole Zalec za
mandatno obdobje 2021-2025
ObrazloZitev bo podana s strani predsednice Komisija za mandatna vpra3anja, volitve, imenovanja
in priznanja.
Ti. 9 Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda Zdravstveni dom >>dr. Joieta
Potrate<< Zalec za mandatno obdobje 2021-2025
ObrazloZitev bo podana s strani predsednice Komisija za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja
in priznanja..
Ti. 10 Razno
2

Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
http ://www.vransko.si/sei e-obcinskega-sveta/

>>Povezavo za

vkljulitev v sejo boste prejeli iz e-noslova franc.susnik@vransko.si eno uro pred

priietkom seje.(

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu ter vabilo z redno po5to),
- poslanec v DrZavnem zboru RS Aleksander ReberSek (na e-naslov),
- poslanec v DrZavnem zboru RS Nik Prebil (na e-naslov),
- usluZbenci obdinske uprave (na e-naslove po semamu),
- 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),
direktorica Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojca Hrastnik (na e-naslov),
direktorica Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko Suzana Felicijan BratoZ (na enaslov).

V vednost:

-

nadelnici Upravne enote Zalec Simoni Stanter (na e-naslov).

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

-

VloZiti:
- v zbirko dokumentamega gradiva, tu
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