
Stevilka: O32l 12021 -Ol Vransko, 30. 11. 2021

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 3t. 17110,53/10 in Obdinski Informator -
Uradne objave, it. 21112, 46115 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, it. 44199, 42100, 13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54116 )

SKLICUJEM

19. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 7. decembra 2021, ob 20. uri v
Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

o Ugotovitevprisotnosti
. Sprejem dnevnega reda

l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z
12. 10.2021
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Odlok o proradunu Obdine Vransko za leto 2022 - 2. obravnava
4. Odlok o javnih povr5inah v obdini Vransko - 2. obravnava
5. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo
(E-oskrba) v obdini Vransko - obravnava in sprejem
6. Sklep o uresnidevanju Sir5ega interesa obdine v primeru izgradnje optidnega omreZja
7. Sklep o povpredni gradbeni ceni in povprednih stro5kih komunalnega urejanja stavbnega
zemlji5da za obmodje Obdine Vransko za leto 2022 - obravnava in sprejem
8. Sklep o vrednosti todke za doloditev viSine nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSda za
obmodje Obdine Vransko zaleto 2022 - obravnava in sprejem
9. Sklep o vi5ini enkratne dename pomodi za novorojence v obdini Vransko za leto 2022 -
obravnava in sprejem
10. Soglasje k Spremembam in dopolnitvam Stattta Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko
I I . Razno

ZUpRN
A

{o lls

R4

Franc usnl

OBdINA VRANSKO - ZUPAN
Vransko 59, 3305 VRANSKO

tel.: (03) 703 28 00, e-poSta: fianc.susnik(idvransko.si



OBRAZLOZ'ITEV DNEVNEGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
T-I. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z
12. 10.2021. Predlaga se pregled realizacije sklepov ier potrdite; zapisnika v predlozenem
besedilu.
TI. 2 Pobude in vpraSanja svetnikov
Svetniki vlozijo pobude in vprasanja. obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,

flpan in obdinska uprava na vloZene pobude in rprasanja odgovaq'ajo, v klllkor so zadeve
kompleksnej5e, obdinski svet dolodi rok za pripravo piinega odgovora. 
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TI. 3 Odlok o proradunu Obiine Vransko za leto 2022 -2. obrawava
Na podlagi drugega odstavka 13. dlena zakona o javnih financah (Uradni list Rs, st. 1ll1 I _
uradno predi5deno besedilo, t4lt3 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisp, qolts - zpnst 6n, if,ns in
195120 - odl. US), ki doloda, da Zupan pripravi in predloZi obdinskemu svetu predlog proraduna
obdine 

-z 
obrazloZitvami, predlog letnega programa razpolaganja s kapitalskimi naloZ|'ami obeine

ter predloge predpisov obdine, ki so potrebni za izvedbo predioga proraduna obdine, se predlaga
sprejem Odloka o proradunu Obdine Vransko za leto 2022.
v dasu javne obravnave, ki je potekala od 25. lo.2021do 25. I l. 2021 ni bilo podanih predlogov
in pripomb.
Predlaga se sprejem Odloka v predloZenem besedilu.
TI. 4 Odlok o javnih povrlinah v obiini Vransko - 2. obravnava
S predmetnim odlokom, ki je bil na 18. redni seji obdinskega sveta 12. 10. 2o2l v prvem branju
sprejet in posredovan v 30 dnevno javno obravnavo na kajevno obidajen nadin, se ureja podrodje,
za katerega 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.
v dasu javne obravnave, ki je potekala od 25. 10. 2021 do 25. ll . 2o2l ni bilo podanih predlogov
in pripomb.
Predlaga se sprejem Odloka v predloZenem besedilu.
Tt. 5 Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja
na daljavo @-oskrba) v obiini Vransko - obravnava in sprejem
Po podatkih Statistidnega urada RS na obmodju obdine Vransko iivi okoli 2646 prebivalcev starih
65 .in ved, kar predstavlja okoli 20%o vseh prebivalcev obdine. Sprejem p.urrilniku predstavlja
podlago za pomod pri kritju stro5kov storitve varovanja na daljavo in tako omogoda starej5im
obdanom, da dalj dasa samostojno bivajo v domadem okolju.
Ker si vedina starej Sih zeli bivati doma dim dlje, je Telekom slovenije skupaj z UKC in Zvezo
dru5tev upokojencev Slovenije razvil storitev E-oskrba. Cilj E-oskte 1e zagotoviti starej5im,
konidno bolnim in invalidom_ visjo kakovost zivljenja in dim daljse samJstojno bivanje v
domadem okolju in razbremeniti druZine v stalni skrbi zanjihove svojce-.
Mesedna narodnina pri Telekomu trenutno znaila 24,40 EUR. ViSinL subvencije dodeli Obdinski
svet Obdine Vransko.
Predlaga se sprejern pravilnika v predlaganon besedilu.
Ti. 6 sklep o uresniIevanju Sir5ega interesa obtine v primeru izgradnje optiinega omreZja
Glede na to, da 14. dlen Pravilnika o postopku obremenjevanji ln o visini o-"dskodnin" ,u
obremenjevanje nepremidnin v lasti Obdine Vransko (Uradne objave Obtine Vransko, St. 99/2020)
dopu5da moZnost ustanovitve brezpladne sluZnostne pravice v primerih, v katerih se uresniduje
5ir5i interes obdine, se predlaga, da obdinski svet sprejme skiep o obstoju le-tega v primeru
izgradnje optidnega omrezja. S tem bi investitorjem ola.lsati odloeite, ^ i"grudiio optidnega
omrezja, obdanom in poslovnim subjektom pa omogodili zrnogljive internetne pJr.-r". ^

Predlaga se sprejern sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 

-7 sklep o_.povprecni grd!9ni ceni in povprecnih strolkih komunarnega urejanja
stavbnega zemlji5ia za obmotje obiine vransko za leto 2022 - obravnava in rp..Ju-
obrazlozitev bo podana s strani Zupana. predlaga se sprejem sklepa v predlozenern beiedilu.
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Ti. 8 Sklep o vrednosti toike za dololitev viSine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5ia
za obmotje Obiine Vransko za leto 2022 - obr*nava in sprejem
ObrazloZitev bo podana s strani Zupana. Predlaga se sprejem sklepa v predloienem beseditu.
Tt. 9 Skfep o vi5ini enkratne denarne pomoii za novorojence v obtini Vransko za leto 2022 -
obravnava in sprejem
ObrazloZitev bo podana s strani Zupana. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
T6. l0 Soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za kulturo, turizem in Sport
Vransko
Odlok o spronembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda >Zavod za kulturo,
turizem in Sport Vransko<, ki gaje sprejel Obdinski svet Obdine Vransko na 16. redni seji dne
15.6.2021, v 9. dlenu doloda, da se statut in drugi sploSni akti zavoda uskladijo z navedenim
odlokom do konca leta2021. Svet zavoda ZKTS Vransko je na svoj i 9. redni sedji dne 3. lt.
2021 potrdil predlog Sprememb in dopolnitev Statuta ZKTS Vransko.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. ll Razno

Gradivo za sejoje objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
[1!!p ://www.vransko,si./seie-obcinskesa-sveta/

Udeleiba na seji je pogojena z izpolnjevanjem PCT pogojev in uporabo kirur5ke maske
oziroma maske z oznako FFP2.

V vednost:
- nadelnici Upravne enote Zalec Simoni Stanter (na e-naslov).
Objaviti:
- na oglasni deski Obdine Vransko, Vransko 59,
- na spletni strani Obdine Vransko WI_tLyplckq.q.

VloZiti:
- v zbirko dokumentamega gradiva, tu

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu 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

semamu),
- zunanji dlani odborov obdinskega sveta (na e-naslove po semamu),
- predsedniki obdinskih odborov politidnih strank (na e-naslove po seznamu ali z redno poito),
- direktorica Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko, Suzana Felicijan BratoZ (na e-

naslov).
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