
oBirNA vRANsKo - Zupan
Vransko 59. 3305 VRANSKO

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

Stev llka: 032 I I 2022-O'l Vransko, 6.9.2022

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator - Uradne
objave, 5t. 2ll12, 46115 in 54/16) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t.

44199, 42100, I 3/01 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54/16 )

SKLICUJEM

24. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 13. septembra 2022, s pridetkom ob 20.
uri, potekala v sejni sobi Obdine Vransko, Vransko 130c.

Predlagam naslednji

DN F],VN I RED

o Ugotovitevprisotnosti
. Sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 23. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko - obravnava in
sprejem
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Odlok za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiSd (NUSZ) - l. branje
4. Predlog za spremembo cene pred5olske vzgoje v Vrtcu Vransko - obravnava in sprejem

5. Imenovanje direktorice Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko - obravnava in sprejem
6. PremoZenjsko pravne zadeve - obrarmava in sprejem
6.1. Pro5nja za menjavo zemlji5d parc. 5t. l32l16, k. o. Jeronim in l32l/4,k. o. Jeronim z zemlji5di parc. 5t.

52414,52417, 52517, 525110, 52716,52719,52812,52912 in 52914, vse k. o. Jeronim
6.2. Pro5nja za menjavo zemlji5d parc. ir.. 132312, k. o. Jeronim z zemlji5di parc.3:t. 564/2,567/4,56514,
56415,56516 in 564/4, vse k. o. Jeronim
6.3. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiSdih parc. \t. 132116,k. o. Jeronim, parc.5t. l32l14,k.
o. Jeronim in parc. 5t. 132312, k.o. Jeronim
7. Vloga Centra jamskih doZivetij za sofinanciranje nakupa streine kitine za pokrivalje dru5tvenih
prostorov - obravnava in sprejem
8. Prolnja za pomod pri obnovi kapelice v eepljah - obravnava in sprejem
9. Razno

Zup
Franc Snik
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OBRAZLOZITEV DNEVNf,GA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
TE. I Pregted sklepov in potrditev zapisnika 23. redne seje Obiinskega sveta ObEine Vransko
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.
TE. 2 Pobude in vpralanja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpraSanja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,

Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpra3anja odgovarjajo, v kolikor so zadeve kompleksnej5e,

obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
T6. 3 Odlok za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiSi (NUSZ) - l. branje
Obdina Vransko je pripravila noveliran Predlog >ODLOKA ZA ODMERO NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNIH ZEMLJISC (NUSZ) v Obdini Vransko< v katerem se je opredelila tudi do

racionalne rabe prostora in razvoja stavbnih zemlji5d in obmodij, v katerih se pladuje taksa na

neizkori5ieno stavbno zemljiSie.
Predlaga se sprejem sklepa v predloienem besedilu.
TE. 4 Predlog za spremembo cene pred5olske vzgoje v Vrtcu Vransko - obravnava in sprejem
Zadnjo doloditev cen programov pred5olske vzgoje v Vrtcu Vransko je sprejel Obdinski svet Obdine

Vransko na 13. redni seji 16.2.2021.
Od zadnje doloditve ekonomske cene marca 2O2l do sedaj se je spremenilo oblikovanje oddelkov,
kadrovska struktura, sprememba osnovnih plad zaposlenih, kakor tudi izradun razlike do minimalne plade,

zatoje vrtec preradunal cene glede na novo oblikovane oddelke in Stevilo otrok po normativih.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 5 Imenovanje direktorice Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko - obravnava in sprejem
Direktorici Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko, Suzani Felicijan BratoZ se dne 30. 9. 2022 idete
petletni mandat. 9. dlen Odloka o ustanoviwi javnega zavoda >Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko<
(Uradni list RS, 5t. 16105 in Uradne objave Obdine Vransko, it. 512021) doloda, da direktorja imenuje

obdinski svet Obdine Vransko na podlagijavnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda.

Predlaga se sprejem sklepa v predloienem besedilu.
TE, 6 Premoienjsko pravne zadeve - obravnavs in sprejem
TI. 6.1, ProSnja za menjavo zemljiSl parc. 5t. 132116' k o. Jeronim in l32l/4, k. o. Jeronim z
zenlji5Ei parc.it.52414,52417,52517,525110,52716,52719,528/2,52912 in 52914' vse k o. Jeronim
Ti. 6.2. ProSnja za menjavo zemljiSE parc. itt..132312, k. o. Jeronim z zemlji5ii parc.it,56412' 567/4,

56514,56415, 56516 in 564/4, vse k. o. Jeronim
Ti. 6.3. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiSiih parc. 5t. 1321/6' k o. Jeronim, parc. 5t.

1321/4, k o. Jeronim in parc. 5t. 1323/2, ko. Jeronim
Lastnici kmetij na Prosivniku Udakar Kristina, Jeronim 17 in Cencelj Anica, Jeronim 50 sta podali pobudo

za ureditev lastni5tva gozdne ceste GC 993146 Kapus-Prosivnik, ki sedaj poteka po njunih zemlji5dih,

svoja zemljiSda sta pripravljeni menjati z zemlj iSdi javnega dobra, ki se ne uporabljajo ali svoja zemljiSda
podariti Obdini Vransko.
Predlaga se sprejem sklepov v predloZenem besedilu.
TE. 7 Vloga Centra jamskih doiivetij za sofinanciranje nakupa strelne kritine za pokrivanje
druStvenih prostorov - obravnava in sprejem
Zadetki Centra jamskih doZivetij Vransko segajo v leto 2017. Takratje skupinajamarjev Saleikega
jamarskega kluba Podlasica TopolSica na razpisu LAS Spodnje Savinjske doline skupaj s partnefema

Obdino Vransko in ZKTS Vransko uspe5no prijavila projekt Center jamskih doiivetij Vransko.
Prostor za delovanje druitva so naili v Prapredah. v nekdanji strelski baraki, ki spada k posestvu graSdine

Podgrad. V povezavi z objektorn so sredstva LAS-a pre-jeli le za postavitev sondne elektrame, vse ostalo so

opravili s prostovoljnim delom in lashimi sredstvi. Na Obtino Vransko se obradajo s pro5nio za

solinancirarr-je nakupa streSne kritine.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TI. 8 Pro5nja za pomod pri obnovi kapelice v iepljah - obravnava in sprejem

Obrazloiitev bo s strani Zupana podana na seji.
TE. 9 Razno
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Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obdine Vransko na naslednji povezavi:

http://www.vransko.si/ seie-obcinskesa-sveta/

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 dokumentarnega gradiva, tu.
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Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu ter vabilo z redno po5to),

- poslanec v DrZavnem zboru RS Aleksander Reberiek (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 semamu),
- predsedniki obdinskih odborov politidnih strank (na e-naslove po seznamu ali z redno poSto),

- ravnateljica OS Vransko-Tabor, Majda Pikl (na e-naslov)
- predsednica Sveta JZ za kulturo, turizem in Sport Vransko, Katja Brezovnik (na e-naslov)
- Kaliopa, d.o.o., Igor Dimnik (na e-naslov)


