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ZAPISNIK
11. dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko
dopisna seja ob6inskega sveta Obcine Vransko je po elektronski posti potekala od
ponedeljka, 14.2.2022, od 12. ure dalje, do torka, 15.2.2022, do {2. ure.
,11.

Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a 6lena Poslovnika Obdinskega sveta obcine
Vransko (Uiadni tist RS, 5t. 44199, 42100 in 13/01 ter Uradne objave Ob6ine Vransko, 5t.
54t2O16 in 94l2O2O).

Clanom ob6inskega sveta je bilo vabilo za sejo z glasovnicama vrodeno po elektronski posti.
Gradivo za sejo je bilo objavljeno na s pletni strani Obdine Vransko (11. dopisna seja
Ob6inskega sveta Obdine Vransko - httos ://www.vransko. si/ o ina-vransko-2/ cinskisveUseie-obcins keoa-sveta/ )
Dopisna seja je bila sklepdna, saj je glasovalo deset od enajstih dlanov obdinskega sveta
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje:
t. Minenje o kandidatkah za direKorico UPI - ljudske univerze Zalec
Obdinski svet je z '10 glasovi ZA sprejel predlagani dnevni red seje.

Sklep st. 295
Sprejme se naslednji dnevni red ll. dopisne seie:
1. Mnenje o kandidatkah za dire ktorico UPI-- ljudske univerze 2alec

Ad1: Mnenje o kandidatkah za direktorico UPI ' ljudske univerze Zalec
ObCinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:

Dob1inski svet Ob\ine Vransko daje pozitivno mnenje k obema kandidaturama za direktorico
t-lpl ljudske univerze Zalec, saj tako kandidatka Frania Centrih kot tudi kandidatka Biserka
dosedaniimi izkusniami na podrociu izobra,evania odraslih in s
Neunolt Hlastec
predloienima vizijama vodenja -zavoda za obdobie 2022 2027 izkazuieta primemost za
vodenje UPI - ljudske univerze Zalec.<
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Obeinski svet je z 10 glasovi ZA predlog sklepa sprejel.

Sklep st. 296

Obcinski svet Ob6ine vransko da[e pozitivno mnenje k obema kandidaturama za
direktorico UPI ljudske univerze Za lec, saj tako kandidatka Franja Centrih kot tudi
kandidatka Biserka Neuholt Hlastec z dosedaniimi izkusnjami na podro6ju

izobraievanja odraslih in s predloienima vizijama vodenja zavoda za obdoble 2022
2027 izkazlileta primernost za vodenje UPI - ljudske univerze Zalec'
Dopisna seja je bila zakljudena 15. 2. 2022, ob 12. uri.

Zapisal:
Rudolf PuSnik
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