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Stevilka: 0321 12017 -Ol Vransko, 6.6.2017

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. 17110, 53/10 in Obdinski Informator -
Uradne objave, 3t. 21/12, 46115 in 54116 ) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, 3t. 44199, 42100, 13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54116 )

SKLICUJEM

18. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 13, junija 2017, ob 20. uri v
sejni sobi obiine Vransko, Vransko 66a.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

r Ugotovitevprisotnosti
o Sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne
11.4.201'.7

2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Zakljudni radun Obdine Vransko zaleto 2016 - obravnava in sprejem
4. Sprememba Sklepa o doloditvi cen progra.mov predSolske vzgoje, dodatnih zniianjih pladil in
poditni5ki rezervaciji v vrtcih na obmodju Obdine Vransko
5. Letno porodilo JKP d. o. o. Zalec zal. 2016
6. Porodilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluZbe rednega vzdrZevanja
obdinskih cest, urejanju povrSin in opravljanju drugih komunalnih del na obmodju Obdine
Vransko v letu 2016
7. Porodilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluZbe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omreZja toplote na obmodju Obdine Vransko v letu 2016
8. Potrditev sistematizacije delovnih mest za Solsko leto 2017 12018 zaYftec Vransko
9. Soglasje k finandnemu in kadrovskemu nadrtu za leto 2017
10. Vloga za sofinanciranje opreme za radunalni5ko udilnico v OS Vransko-Tabor
1 1. PremoZenj sko pravne zadeve
I l.l. Predlog menjave zemljiSd v obrtni coni ieplje
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OBRAZLOZ'ITEV DNEVNEGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
Til. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje Obiinskega sveta Obiine
Vransko z dne ll.4-2017
Zapisnik je priloZen vabilu.
Predlaga se pregled realizaclje sklepov in potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.
TE2. Pobude in vpra5anja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpra5anja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
iupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpraSanja odgovarjajo, v kolikor so zadeve
kompleksnejSe, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
T63. Zakljulni raiun Obiine Vransko za leto 2016 - obrawava in sprejem
Uvodno obrazloZitev bo podana s strani Zupana, ki je skladno z Zakonom o javnih financah
obdinski svet dolZan seznaniti s poslovanjem obdine v preteklem letu, oz. svetnikom najkasneje do
15.4. tekodega leta predloZiti podatke o ZR. Svetnikom je bilo po elektronski po5ti dne 14.4.2017
posredovano gradivo k tej todki. Na seji je predvidena seznanitev/predstavitev ZR za leto 2016,k:t
bo podana s strani SOU.
Ti4. Sprememba Sklepa o doloiitvi cen programov predSolske vzgoje, dodatnih znEanjih
plaiil in potitniSki rezervaciji v vrtcih na obmoEju Obiine Vransko
Ker je imel Vrtec Vransko glede na dolodbe v sklepu zadnja leta precej reklamacij in pripomb, OS
Vransko-Tabor predlaga drtanje navedene dolodbe ( 5. dlen - Poditni5ko rezervacijo iz 3. dlena tega
sklepa in dodatna zniZanja iz 4. (lena tega sklepa lahko uveljavljajo le star5i, ki imajo poravnane
vse finandne obveznosti do vrtca.) Za izte4avo dolgov starsev bodo uporabili ustaljene mehanizme
izterjave dolgov.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TE5. Letno poroiilo JKP d. o. o. Zalec za l. 2016
ObrazloZitev bo podana s strani predstavnika./ce Javnega komunalnega podjetja Zalec d.o.o..
Predlaga se splejem sklepa o seznanitvi s predloZenim Letnim porodilom Javnega komunalnega
podjetja d.o.o. Zalec, zaleto 2016.
T66. Poroiilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluibe rednega
vzdrZevanja oblinskih cest, urejanju povrlin in opravljanju drugih komunalnih del na
obmoiju Obiine Vransko v letu 2016
ObrazloZitev bo podana s strani direktorja Energetike Projekt d.o.o.. Predlaga se sprejem sklepa o
seznanitvi s predloZenim porodilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
sluZbe rednega vzdrlevanja obdinskih cest, urejanju povrSin in opravljanju drugih komunalnih del
na obmodju Obdine Vransko v letu 2016.
Ti7. Poroiilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluibe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omreZja toplote na obmoiju ObIine Vransko v letu
2016
ObrazloZitev bo podana s strani direktorja Energetike Projekt d.o.o.. Predlaga se sprejem sklepa o
seznanitvi s predloZenim porodilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
sluZbe dejavnosti sistemskega operaterja distribucij skega omreZja toplote na obmodju Obdine
Vransko v letu 2016.
Ti8. Potrditev sistematizacije delovnih mest za Solsko leto 201712018 za Vrtec Vransko
Skladno z zakonom poda ustanoviteljica zavoda obdina Vransko soglasje k sistemizaciji delovnih
mest v OE Vrtec Vransko za naslednje Solsko leto 201712018.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti9. Soglasje k finaninemu in kadrovskemu nairtu za leto 2017
V priloZenem finandnem nadrtu so opredeljena planirana sredstva OS Vransko-Tab or za lelo 201'7
po nadelu poslovnega dogodka z upoStevanjem denamega toka in po organizacijskih enotah
zavoda.
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Kadrovski nadrt je pripravljen na podlagi trenutnih podatkov o Stevilu otrok in oddelkov v Soli in
vrtcu.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu
Ti10. Vloga za sofinanciranje opreme za ralunalniSko uiilnico v OS Vransko-Tabor
V okviru ureditve nove knjiZnice v OS Vransko-Tabor so se uredili tudi prostori za novo
radunalniSko udilnico, katero je potrebno na novo opremiti, zato Sola potrebuje 5e dodatna
finandna sredstva, saj so bila sredstva, ki jih je obdina Vransko namenila za leto 2017 is
porabljena za nakup opreme nove knjiZnice.
Ti 1l PremoZenjsko pravne zadeve
Til1.l. Predtog menjave zemlji5i v obrtni coni ieplje
Podjede GOMARK d.o.o. predlaga menjavo dela njihovega zemlji5da parc. St. 701, k.o. 1010
Prekopa, kjer poteka del ceste JP Prekopa - deplje, za zemljiSde parc. St. 1610/4, k.o. 1010
Prekopa v izmei 141 m2, ki je v lasti Obdine Vransko.
Stranki sta se dogovorili, da sta predmetna zernljiSda enakovredna in se zato lahko pridne postopek
menjave.
TC.12. Razno

Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezavi:
http ://www,vransko.si/seie-obcinskega-sveta/

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta I I x (na e-naslove po seznamu in 1x z redno poSto)
- OU: mariia.ierman@vransko.si: suzana.feliciian@vransko.si: rq ita.papilluttia/rvransko.si

rudi.ousnik@vransko. si
SOU: mihaela.zupancic(rqobcina-tabor.si petra.slatinsek bcina-tabor.si
aleksandra. kumer@obcina-tabor. si

zunanji dlani odborov (po e-poSti)
Javno komunalno podjetje d.o.o. direktor MatjaZ Zakonj Sek matiaz.zakonisgk@ikp-zalec.si
os Vransko -Tabor, Majda Pikl, ravnateljica maida.oikl(@zuest.ames.si
Energetika Projekt d.o.o., Rok Penec, direktor rok.penec@enereetika-proiekt.eu
predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
sredstva j avnega obve5danja po seznamu / po e-po5ti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica

Otrjavljeno:
- oglasna deska,tu

letna stran www.r,ransko.si-sp
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