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OBdINSKEMU svETU

ZADEVA: Predlog zarnrznitve Pogodbe 5t.: 0140-0112020-5lll z dne 7 . 2.2020 o zagotavljanju
sredstev iz obdinskega proraeuna zz leto 2020

Obiina Vransko je z ZKTS Vransko dne 7.2.2020 podpisala Pogodbo 5t.: 140-0112020-5lll o
zagotavljanju sredstev iz obdinskega proraduna v letu 2020. S pogodbo se Obdina Vransko zavezuje,
da bo uporabniku proradunskih sredstev v letu 2020 zagotovila 93.261,05 EUR.

Sredstva so zgotovljena v Odloku o proradunu Obdine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Obdine
Vransko 5t. 9112019 na postavki 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, pp 04023 -
Javni zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko, na kontu 413300 - Tekodi transfer v javne zavode
(plade), na kontu 402504 - Zavarovalne premije za objekte in na kontu 413302 - Tekodi transfer za
izdatke za blago in storitve.
Obdina Vransko uporabniku proradunskih sredstev zagotavlja tudi sredstva za plaio
vzdizevalcalnadzomika Sportne dvorare. Sredstva so zagotovljena na postavki 10039001 Povedanje
zaposljivosti, PP 10012, konto 411299. Drugi transferi za zagotavljanje zaposljivosri.

Republika Slovenija je 12. marca ob I 8. uri na podlagi 7. dlena zakona o nalezljivih boleznih zaradi
naraldanja Stevila primerov okuZb s koronavirusom razglasila epidemijo, Stab Civilne zaidite Obdine
Vransko pa je istega dne izdal Odredbo o zaprtj u Sportne dvorane Vransko, sejnih sob Obdine Vransko
na naslovih Vransko 134 in Vransko 130 C, dvorane v Kultumern domu Vransko ter odpovedi uradnih
ur Obdine Vransko.

Glede na navedeno predlagam obdinskemu svetu sprejetje sklepa, da se od 13. 3. 2020 do preklica
epidemije zamrzne veljavna pogodba in se v tem easu ZKTS Vransko povme strolke plad zaposlenih
ter vse materialne stroske na podlagi mesednega zahtevka z ustreznimi prilogami (pladilne liste
zaposlenih, raduni).

Predloe sklepa:
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe 5t.: 140-01/2020-5/l I o zagotavljanju sredstev iz obdinskega
proraduna v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter povrnitev stroSkov plad in
materialnih stroikov ZKTS Vransko na podlagi mesednega zahtevka z ustreznimi prilogami (piadilne
liste zaposlenih, raduni).
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