
OB.INA vRANsKo - ZUPAN
Vransko 59, 3305 VRANSKO

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

Stevilka: 0321 12021 -Ol Vransko, 14. 9 . 2021

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator -
Uradne objave, 51. 21112, 46/15 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, 3t.44/99,42/00, l3l0l in Obdinski Informator Uradne objave, st. 54116)

SKLICUJEM

17. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torel<,21. septembra 2021, ob 20. uri
potekala v Kultumem domu Vransko.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

o Ugotovitevprisotnosti
o Sprejem dnevnega reda

I . Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Odlok o rebalansu proraduna Obdine Vranski za leto 2021- obravnava in sprejem
4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo na
obmodju obdine Vransko - 2. obravnava in sprejem
5. Polletno porodilo o izvr5evanju proraduna Obdine Vransko zaleto 2021- obravnava in sprejem
6. Letni program Sporta v Obdini Vransko zaleto 2022 - obravnava in sprejem
7. Letni program kulture v Obdini Vransko za leto 2022 - obravnava in sprejem
8. Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih druStev v obdini Vransko za
leto 2022 - obravnava in sprejem
9. Sprernemba cene za opravljanje storitev zimske sluZbe in pripravljenosti za izvajanje zimske
slu2be v obdini Vransko obravnava in sprejem
10. PremoZenjsko pravne zadeve - obravnava in sprejem
l0.l . Dopolnitev Nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem Obdine Vransko zalelo 2021
10.2. Odprodaja neprofitnega stanovanja na naslow Vransko 84
I I . Soglasje k finandnemu in kadrovskemu nadrtu OS Vransko-Tabor - obravnava in sprejan
12. Kondno porodilo o opravljenem nadzoru Zakljudnega raduna Osnovne Sole Vransko-Tabor,
oddelka Vrtec Vransko za leto 2020
13. Razno
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OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
Tt. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje Obiinskega sveta Obiine
Vransko
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.
TI. 2 Pobude in vpra3anja svetnikov
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.
Ti. 3 Odlok o rebalansu proraiuna Obtine Vranski za 1.2021- obravnava in sprejem
Zaradi medletnih spranemb planiranih finandnih sredstev tako na prihodkovni kot odhodkovni
strani sprejetega Odloka o proradunu Obdine Vransko za leto 2021je le tega potrebno uravnoteZiti
ter posamezne postavke uskladiti glede na dejansko realizirane prihodke in opraviti dolodene
spremembe na odhodkovni strani.
Predlaga se sprejem odloka v predloZenem besedilu.
Ti. 4 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo
na obmoEju obiine Vransko - 2. obravnava in sprejem
Temeljni cilj sprejetja Odloka je sprejem pravne podlage za obradun komunalnega prispevka za
gradnjo na obmodjih, ki so Ze opremljeni z obstojedo komunalno opremo.
Obdina Vransko vlaga veliko finandnih sredstev v gradnjo komunalne opreme in komunalni
prispevek je eden izmed ktjudnih virov financiranja. Komunalni prispevek je namenski prihodek
obdinskega proraduna za financiranje ukrepov zemljiSke politike.
Predlaga se sprejem odlok v predloZenem besedilu.
Ti. 5 Polletno poroiilo o izvrSevanju proraiuna Obiine Vransko zt leto 2021
Skladno z zakonom je Zupan obdinskemu svetu dolZan porodati o polletnem poslovanju.
ObrazloZitev na seji podata Zupan in radunovodje.
Ti. 6 Letni program Sporta v Obiini Vransko za leto 2022
V skladu s 13. dlenom Zakona o Sportu (Uradni list RS, 5t. 29117 in 21l18 - ZNOrg) obdinski svet
z letnim programom Spo(a dolodi izvajanje nacionalnega progftrma Sporta na lokalni ravni za
posamezno koledarsko leto in opredeli posamema podrodja Sporta, ki so v danem koledarskem
letu prepoznana kot javni interes lokalne skupnosti tako, da dolodi programe in podrodja spo(a, ki
se sofinancirajo ter obseg javnih sredstev, ki se za Sport zagotavlj aj o v proradunu lokalne
skupnosti.
Predlaga se sprejem Letnega programa Sporta v predloZenem besedilu.
Ti. 7 Letni program kulture v Obiini Vransko za leto 2022
V skladu z 9. dlenom Zakona o uresnidevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS,
it.7'1/07,56108,4/10,20111, 111113,68116,61/17,21l18, ) lokalna skupnost z letnim programom
kulture zagotavlja uresnidevanje javnega interesa na podroiju kulture ter sofinanciranje
programov s tega podrodja.
Sprejeti letni program kulture za leto 2022 bo osnova za sofinanciranje druStev in drugih
neprofitnih organizacij, javnih zavodov, kultumih programov in prireditev obdinskega pomena ter
vzdrlevanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za kulturno dejavnost.
Predlaga se sprejem Letnega programa kulture v predloZenem besedilu.
Ti. 8 Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih dru5tev v oblini
Vransko za leto 2022
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,
organiziranj e prostovoljnega dela z vsemi generacijami, delovanje druStev, ki izvajajo programe,
ki niso aktivnega komercialnega znadaja in ne spadajo med projekte kulturnih druStev in predstav,



Sportnih tekmovanj, izobraievanja, podrodja turizma, poZamega varstva in se njihova dejavnost ne
sofinancira iz drugih proradunskih postavk.
Socialno varstvene programe in programe drugih dru5tev za leto 2022 bo Obdina Vransko
sofinancirala na osnovi javnega razpisa skladno s pot{enimi merili in kriteriji.
Predlaga se sprejem Letnega programa socialnovarstvenih programov in programov drugih
druStev v obdini Vransko v predloZenem besedilu.
Ti. 9 Sprememba cene za opravljanje storitev zimske sluibe in pripravljenosti za bvaianje
zimske sluZbe v obiini Vransko
Obtinskemu svetu se ptedlaga povedanje cen storitev zimske sluibe posipanja rn pluienja cest in
izplaiilo pripravljenosu izvajalcem zimske sluibe za celotno zimsko obdobje.
Predlaga se sprejem skiepa v predloienem besedilu.

T6. l0 PremoZenjsko pravne zadeve
Ti. 10.1 Dopolnitev NaErta ravnanja s stvarnim premoZenjem Obiine Vransko za leto 2021
Ti. 10.2 Odprodaja neprolitnega stanovanja na naslovu Vransko 84
Obrazlo2itev bo na seji podana s strani Zupana.
Ti. 1l Soglasje k finaninemu in kadrovskemu nairtu OS Vransko-Tabor
8. 7. 2021 smo na Obdino Vransko iz OS Vransko-Tabor prejeli pro5njo za soglasje k finandnemu
in kadrovskemu nadri) za leto 2021 .

Zneski prihodkov lokalne skupnosti so skladni s sprejetim obdinskim proradunom in sklenjenima
pogodbama o sofinanciranju vzgoje in izobraZevanja ter pred5olske vzgoje v letu 2021 .

T6. 12 Konino poroiilo o opravljenem nadzoru Zakljuinega raiuna Osnovne Sole Vransko-
Tabor, oddelka Vrtec Vransko za leto 2020
ObrazloZitev bo podana s strani predstavnika Nadzomega odbora Obdine Vransko.
Ti. 13 Razno

UdeleZba na seji je pogojena z izpolnjevanjem PCT pogojev.

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta (na e-naslove po semamu 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 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 poSto),
- predsednik Nadzomega odbora Obdine Vransko, Janez Lencl (na e-naslov),
- ravnateljica OS Vransko-Tabor, Majda Pikl (na e-naslov).

V vednost:
- nadelnici Upravne enote Zalec 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 obEine Vransko na naslednji povezavi:
http ://www.vransko.si/sei e-obcinskega-sveta/


