
oBiINA vRANSKo - Zup.q.x
Vransko 59, 3305 VRANSKO

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

Stevilka: O32l 12022-Ol Vransko, 6.4.2022

Na osnovi 29. tlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. 17l10, 53/10 in Obdinski Informator -
Uradne objave, it. 2lll2, 46115 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine

Vransko (Ur.l. RS, it. 44199,42100,13/01 in Obdinski Informator - Uradne objave, 5t. 54116 )

SKLICUJEM

21. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 12. apila2022, s pridetkom ob

20. uri, potekala v sejni sobi Obdine Vransko, Vransko 130c.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

. Ugotovitevprisotnosti
o Sprejem dnevnega reda

l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Zakljudni radun proraduna Obdine Vransko zaleto 2021
4. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Obdini Vransko - hitri postopek

5. Kondno porodilo o opravljanem nadzoru Zakljudnega raduna proraduna Obdine Vransko zaleto
2020
6. Podelitev priznanj Obdine Vransko zaleto 2021
7. Vloga za dodatno potrditev dopolnjene sistematizacije delovnih mest

8. Razno

ZupaN
Franc SuSnik



OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost

- predlaga se sprejetje dnevnega reda
T6. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. 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 vpra5anja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,

Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpra5anja odgovarjajo, v kolikor so zadeve

kompleksnejSe, obiinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.

TE. 3 Zakljuini raiun proraiuna Obiine Vransko za leto 2021

Skladno 298. tlenom Zakona o javnih financah in 29. dlenom Statuta Obdine Vransko mora Zupan

Obdinskemu svetu predloZiti zakljudni radun do 15. aprila tekodega leta. Na podlagi Zakona o
interventnih ukrepih na podrodju javnih financ, glede roka za predloZitev zakljudnih radunov je
rok za predloZitev obdinskemu svetu do 15. junija tekodega leta. O sprejetem zakljudnem radunu

se obvesti Ministrstvo za finance v 30 dneh po njegovem sprejemu.

Na seji je predvidena seznanitev/predstavitev ZR zaleto 2021 .

Ti. 4 Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Ob6ini Vransko - hitri postopek
Na obmodju obdine Vransko je od leta 2010 v veljavi Odlok o javnem redu in miru v Obdini
Vransko (Uradni list RS, 51. l5/10). Odlok smo v skladu s preneseno pristojnostjo medobdinskega

redarstva in in5pektorata prvid spremenili na prejSnji seji obdinskega sveta, nakar smo bili
opozorjeni tudi na dolodbo v 8. todki 5. dlena, ki v stmjenem naselju od ponedeljka do sobote med

20. in 8. uro prepoveduje dela in dejavnosti, ki povzrodajo hrup. Ta dolodba v gradbeni sezoni

precej oteZuje delovni proces na gradbi5dih, zato smo mnenja, da je smiselna in potrebna njena

sprememba, ki bi navedeno omejitev skladno z ustaljenim delovnim dasom v gospodarstvu zoZila

na das med 20. in 7. uro.
Predlaga se sprejem Odloka v predloZenem besedilu.
Ti.5 KonIno porolilo o opravljanem nadzoru Zakljuinega raiuna proraiuna ObIine
Vransko za leto 2020
ObrazloZitev bo na seji podana s strani predsednika NO Obdine Vransko.
Ti. 6 Podelitev priznanj ObIine Vransko za leto 2021
ObrazloZitev bo podana s strani predsednice Komisija za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja
in priznanja.
Predlaga se sprejem sklepov v predloZenem besedilu.
Ti.7 Yloga za dodatno potrditev dopolnjene sistematizacije delovnih mest
Na obdino je 4. 4.2022 prispela vloga OS Vransko-Tabor za dodatno potrditev dopolnjene
sistematizacije delovnih mest, saj bodo z majem 2022, zaradi dodatnega povpraSevanja starSerl

oblikovali polovidni oddelek l-2 let.
Ti. 8 Razno
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Gradivo za seioje objavljeno na spletni strani obdine Vransko na naslednji povezavi:

htto://www.vransko.si/seie-obcinske ua-sv ela/

Za udeleZence seje je obvezna uporaba kirur5ke maske ali maske z oznako FFP2.

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

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)
- predsednik NO Obdine Vransko, Janez Lencl (na e-naslov)

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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V vednost:


