OBdINA VRANSKO - Zup,qN
Vransko 59, 3305 Vransko
Tel.: (03) 703 28 00, E-po5ta: lranc.susnik(alvransko.si
Stevilka: 0321 l2o2o-o1

Vransko, 11.2.2020

Na podlagi 29. 6lena Statuta Obdine Vransko (Uradni list RS,5t. 17i10 in 53/"10 ter Uradne objave
Ob6ine Vransko, 31. 2112012, 4612015 in 5412A16) in drugega odstavka 21. 6lena Poslovnika
ob6inskega sveta Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 44199, 42lOO in 13/01 ter Uradne objave
Obdine Vransko, 5t. 5412016)

SKLICUJEM
9. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 18. februarja 2020, ob 20. uri
v sejni sobi Obdine Vransko, Vransko 130 C

Predlagam naslednji dnevni red:

.
.

ugolovitevprisotnosti
sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje Obdinskega sveta Ob6ine Vransko z 10.12.
2019 in zapisnika 2. izredne seje z 19J2.2020
2. Pobude in vpra5anja 6lanov obdinskega sveta
3. Obvezna razlaga detrtega odstavka poglavja 2.5.6,4. dlena Odloka o obdinskem prostorskem
na6rtu Obdine Vransko
4. Spremembe Nadrta razvojnih programov 2020-2023 in sklep o zadoliilvi v prora6unu drlave za
investicijski projekt Rekonstrukcija J P 91 6 1 0'l Ropasija
5. Predlog za dopolnitev sistematizacije delovnih mest za Vrtec Vransko
6. Proinja za denarno pomo6 pri obnovi glavnega Marijinega oltarja na Creti
7. Razno
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OBRAZLOZIEV DNEVNEGA REDA:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje Obdinskega sveta Obcine Vransko z
'10.12.2019 in zapisnika 2. izredne sq4e z 19.12.2020
Predlaga se pregled rcalizacije sklepov ter potrditev zapisnika 8. redne seje Obdinskega sveta
Obdine Vransko z 10.12. 2019 in zapisnika 2. izredne seje z 19.12.2020
2. Pobude in vpraSanja dlanov ob6inskega sveta
3. Obvezna razlaga detrtega odstavka poglavja 2.5.6 4. 6lena Odloka o obcinskem
prostorskem naErtu Obdine Vransko
Obvezna razlaga detrtega odstavka poglavja 2.5.6 4. 6lena Odloka o ob6inskem prostorskem na6rtu
Obdine Vransko bo slu2ila kot pomo6 pri umestitvi prikljudka na magistralni plinovod z mirno
regulacijsko postajo v eepljah.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
4. Spremembe Nadrta razvojnih programov 2020-2023 in sklep o zadoliitvi v proraiunu
driave za investicijski projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija
Obdine smo dne '14. 10. 2019 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v
nadal.jevanju: MGRT) prejele predhodni izratun razpoloZljivih sredstev za sofinanciranje ob6inskih
investicij po 23. 6lenu Zakona o financiran.ju obein v letih 2020 in 2021 (ZFO-1; Uradni list RS, 5t.
123106, 57108, 36111, '|4115 - ZUUJFO,71117 in 21118 - popr.). Na podlagi predhodnega izraduna
je bil investicijski projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija uvr56en v proradun Ob6ine Vransko za
leto 2020 oz. Nadrt razvojnih programov 2O2O-2O23.
Po sprejetju dr2avnih proradunov za leti 2020 in 2021 smo dne 17 . 1 .2020 s strani MGRT prejeli
obvestilo o dele2ih sredstev za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021, kjer so se razpolo2ljiva
sredstva za lelo 2020 v primerjavi s predhodnim izradunom poveiala s '170.713,00 EUR na
171 .383,00 EUR. V mesecu januarju je bil izdelan tudi projektantski predradun, v katerem so stroiki
del v zvezi z rekonstrukcijo JP 916101 Ropasija v dolZini 752 m, ocenjeni na 160.850,76 EURoz.
196.237,93 EUR skupaj z DDV.
V skladu z navedenim se nadrtovana vrednost in viri financiranja investicijskega projeKa
Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija spremenijo, kot izhaja iz priloZenega investicijskega dokumenta
Sprememba investicijskega programa (Sprememba lP). Na podlagi le-tega bomo na Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo vloZili nadrt porabe oz. vlogo za sofinanciranje projeKa.
Za kori5denje povratnih (kreditnih) sredstev je s strani MGRT zahtevan tudi sklep obdinskega sveta
o zadol2itvi ob6ine v drZavnem proradunu po posebnih pogojih.
Predlaga se sprejem sklepa v predlozenem besedilu.
5. Predlog za dopolnitev sistematizacije delovnih mest za Vrtec Vransko
Obdinskemu svetu posredujem v potrditev vlogo za dopolnitev sistemizacije v OS Vransko-Tabor,
enota Vrtec Vransko, za Solsko lelo 201912020.
Sistemizacija delovnih mest za Solsko lelo 2019/20 za Vrtec Vransko je bila sprejeta na 6. redni seji
Ob6inskega sveta Obdine Vransko dne 17. 9. 2019.
Zaradi povedanega vpisa otrok v Vrtec Vransko se v Vrtcu Vransko soodajo s prostorsko stisko in
zavra6anjem vpisa. Da bi omilili problematiko, bodo aprila v obstojedih prostorih Vrtca Vransko
opremili in uredili prostor za en polovidni oddelek. Zanj pa )e potrebno dodatno delovno mesto Vzgojitelj (Sifra DM: D037007, tarifna skupina Vll/1). V oddelek bo predvidoma sprejetih Sest do
sedem otrok iz obmodja obdine Vransko.
Ostali dele2i delovnih mest sprejete sistemizacije delovnih mest ostaneio nespremenjeni.
Glede na obrazloZitev vloge predlagam obcinskemu svetu potrditev dopolnjene sistemizacije v OS
Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko, za Solsko lelo 2O19l2l.Predlaga se sprejem sklepa v
predlozenem besedilu.
6. ProSnja za denarno pomod pri obnovi glavnega Marijinega oltarja na Creti
S strani Zupnije Vransko je na sedeZ obdine prispela vloga za denarno pomod pri obnovi glavnega
Marijinega oltarja na ereti. Ker odobrenih sredstev s strani dr2ave 5e niso dobili in bi z obnovo radi
zakljudili 5e v tem letu, prosijo za pomo6 pri financiranju
7. Razno
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Gradivo za 9. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko je objavljeno na spletni strani Obdine
Vransko !444{fIa!9EgSi, na spletni povezavi httos://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinskisveUseie-obcin skeoa-sveta/

Vabljeni:
alani obcinskega sveta (na e-naslove po seznamu ter vabilo z redno posto),
poslanec v Dr:avnem zboru RS Aleksander Rebedek (na e-naslov),
poslanec v Drzavnem zboru RS Nik Prebil (na e-naslov),
usluZbenci obdinske uprave (na e-naslove po seznamu),
usluibenke skupne obainske uprave obdin Tabor in Vransko - radunovodstvo (na e-naslove po
seznamu),
zunanji dlaniodborov obainskega sveta (na e-naslove po seznamu),
predsedniki obdinskih odborov politidnih strank (na e-naslove po seznamu ali z redno posto),
Osnovna Sola Vransko-Tabor, ravnateljica Majda Pikl (na e-.naslov)

-

V vednost:
nadelnici Upravne enote Zalec Simoni Stanter (na e-naslov).

-

Objaviti:
na oglasni deski Obdine Vransko, Vransko 59,
na sp letni strani Obaine Vransko www.vransko.si

-

Vloziti:
v zbirko dokumentarnega gradiva, tu.
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