oBdINA VRANSKo. ZUPAN
Vransko 59, 3305 VRANSKO
tel.: (03) 703 28 00, e-po5ta: franc.susnik(@vransko.si

Stevilka: 0321

12021 -01

Vransko, 5. 10. 2021

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator
Uradne objave, !1. 21112, 46115 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, 3t.44/99,42100, 13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54116 )

-

SKLICUJEM
18. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko,
Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

ki bo v torek, 12. oktobra 2021, ob 20. uri v

Predlagam naslednji

DNEVNI
o
.

RED

Ugotovitevprisotnosti
Sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z
21.9.2021
2. Pobude in rpraianja svetnikov
3. Odlok o proradunu Obdine Vransko za leto 2022 - 1 . obravnava
- Letni nadrt ravnanja s stvamim premoZenjem Obdine Vransko zaleto 2022
4. Odlok o javnih povrSinah v obdini Vransko l. obravnava
5. Pogoji in merila za wednotenje programov kultumih druStev in kultumih projektov, ki se
sofinancirajo iz proraduna Obdine Vransko za lelo 2022 - obravnava in sprejern
6. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih programov in programov drugih
dru5tev, ki se sofinancirajo iz proraduna Obdine Vransko zaleto 2022 obravnava in sprejem
7. Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranj e izttajanja letnega programa Sporta v
Obdini Vransko za leto 2022 - obravnava in sprejem
8. Soglasje k finandnemu in kadrovskemu nadrtu OS Vransko-Tabor- obravnava in sprejem
9. Razno

-
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- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
Ti. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z
21.9.2021. Predlaga se pregled realizacije sklepov ter poffditev zapisnika 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 vpraSanja odgovarjajo, v kolikor so zadeve
kompleksnejSe, obdinski svel dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
Tt. 3 Odlok o proraiunu Obiine Vransko za leto 2022 - l. obrarnava
Na podlagi drugega odstavka 13. dlena Zakota o javnih financah (Uradni list RS, St. l1l1 I uradno predi5deno besedilo, l4113 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96i l5 - ZIPRSl617 in l3l18),
ki doloda, da Zupan pripravi in predloZi obdinskemu svetu predlog proraduna obdine z
obrazloZitvami, predlog letnega programa razpolaganja s kapitalskimi naloZbami obdine ter
predloge predpisov obdine, ki so potrebni za izvedbo predloga proraduna obdine, se predlaga
sprejem Odloka o proradunu Obdine Vransko za leto 2022.
Ti.4 Odlok o javnih povr5inah v obiini Vransko - l. obravnava
Obdina Vransko 5e nima sprejetega odloka o predmetu, nadinu in pogojih opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne sluZbe urejanja in di3denjajavnih povr5in na obmodju obdine. S
predmetnim odlokom se ureja podrodje , zakaterega smo doslej uporabljali podrodno zakonodajo
Republike Slovenije in dolodajo vsebine, ki so se doslej dolodale z vsakokratnim javnim razpisom
za oddajo koncesije za opravljanje javne sluZbe in sklenjeno koncesijsko pogodbo.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TI. 5 Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih drultev in kulturnih projektov,
ki se sofinancirajo iz proraiuna ObIine Vransko zaleto 2022 - obralrrava in sprejem
Pogoji in merila se sprejemajo na podlagi 7. dlena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Obdini Vransko (Uradni list RS, St. 14110), ki med drugim doloda, da merila in kriterije, ki
dolodajo razmerja financiranja v skladu z vi5ino proradunskih sredstev, namenjenih kultumim
dejavnostim, pred vsakim razpisom potrdi obdinski svet in jih objavi na spletnih straneh Obdine
Vransko. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti.6 Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih programov in programov
drugih drultev, ki se sofinancirajo iz proraiuna Obiine Vransko za leto 2022 - obravnava in
sprejem
Pogoji in merila se sprejemajo na podlagi 5. dlena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih
programov in programov drugih druStev v Obdini Vransko (Uradni list RS, St. l4lt0), ki med
drugim doloda, da merila in kriterije, ki dolodajo razmerja financiranja v skladu z vi5ino
proradunskih sredstev, namenjenih socialnovarstvenim dejavnostim in dejavnostim drugih druStev,
pred vsakim razpisom potrdi obdinski svet in jih objavi na spletnih straneh Obdine Vransko.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.

TI. 7 Pogoji in merila zt tzbiro izvajalcev in

sofinanciranje izvajanja letnega programa
lporta v Obiini Vransko za leto 2022 - obravnava in sprejem
V skladu s tretj im odstavkom 16. dlena Zakona o Sportu (Uradni list RS, St. 29117, 2l/18 - ZNOrg
in 82120) in devetim odstavkom 6. dlena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa Sporta v Obdini Vransko (Uradne objave Obdine Vransko, 5t. 90/2019) obdinski
svet pred vsakokratnim javnim razpisom dolodi pogoje in meila za izbiro izvajalcev in
sofinanciranje izvajanja letnega programa Sporta v obdini.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.

Soglasje k finanlnemu in kadrovskemu nadrtu 05 Vransko-Tabor-obrarrrava in
sprejem
8.7.2021 smo na Obdino Vransko iz OS Vransko-Tabor prejeli proSnjo za soglasje k finandnemu
in kadrovskemu nadrtu za leto 2021 .
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Zneski prihodkov lokalne skupnosti so skladni s sprejetim obdinskim proradunom in sklenjenima
pogodbama o sofinanciranju vzgoje in izobraZevanja ter predSolske vzgoje v letu2021.
Obravnava te todke je blla zaradi odsotnosti ravnateljice OS Vransko-Tabor prestavljena iz 17.
redne seje na 18. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
T6. 9 Razno

Gradivo za sejoje objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
http ://*.\ryw.vransko.si,/seie-obcinskeqa-sveta/

Udeleiba na seji je pogojena z izpolnjevanjem PCT pogojev.

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta (na e-naslove po seznfinu ter vabilo z redno poSto),
- poslanec v DrZavnem zboru RS Aleksander Reber5ek (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 po5to),
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.lransko.si.

-

VloZiti:
- v zbirko dokumentamega gradiva, tu.
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