OBdINAvRANsKo-ZUPAN
Vransko 59, 3305 Vransko
Tel.: (03) 703 28 00, E-po5ta: obcina.vransko[rDvransko.si

Stevilka:

Vransko, 26. 3.2020
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Na podlagi 29. 6lena Statuta Obdine Vransko (Uradni list RS,5t. 17l'10 in 53/10 ter Uradne
objave Obdine Vransko, 3t. 2112012, 4612015 in 5412016) in 23.a 6lena Poslovnika
Ob6inskega sveta Ob6ine Vransko (Uradni list RS, 5t. zl4l99, 42lOO, 13101 ter Uradne objave
Obdine Vransko, St. 54/2016)

SKLICUJEM
3. dopisno sejo Obiinskega sveta Ob6ine Vransko,
ki bo po elektronski po6ti potekala od ietrtka, 26.3.2020, od 14. ure dalje,
do petka, 27. 3.2020, do 14. ure.

Predlagam naslednji dnevni red:
1 . Vpra5anja in pobude ob6inskih svetnikov (po e.po5ti)
2. Sklep o oprostitvi placila omreZnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo,
odvajanja odpadnih voda in 6i56enja odpadnih voda na obmo6ju ob6ine Vransko
3. Sklep o zamrznitvi Pogodbe o izvajanju financiranja vzgoje in izobraZevanja v letu
2020 5t.: 0140-0112020-5n od 1A 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter
povrnitvi materialnih stroskov JZ OS Vransko-Tabor na podlagi mesednega zahtevka
4. Sklep o zamrznitvi Sklepa o doloditvi cen programov predsolske rrzgoje, dodatnih
zni2anjih plaiil in po6itni5ki rezervaciji v vrtcih na obmoiju Ob6ine Vransko (Uradne
objave Obdine Vransko, 5t. 75/2018, 7812018, 8412019) in povrnitvi vseh stro5kov
pla6 in materialnih stroskov v Vrtcu Vransko od 1.3.2020 do preklica epidemije na
podlagi mese6nega zahtevka
5. Sklep o zamrznitvi Pogodbe o zagotavljanju knjiZnidne dejavnosti kot javne sluZbe za
obmoeje Obdine Vransko v letu 2020 od 13. 3. 2O2O do preklica epidemije
koronavirusa ter povrnitvi stroskov plae in materialnih stroskov Medobdinski splosni
knjiZnici Zalec v ustanoviteljskem deleZu na podlagi mesednega zahtevka
6. Sklep o zamznitvi Pogodbe 5t.: 140-01/2020-5/4 o zagotavljanju sredstev iz
obEinskega prora6una za lelo 2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa
ter povrnitvi materialnlh stroskov Glasbeni Soli )Risto Savin< Zalec v ustanoviteljskem
delezu na podlagi mesednega zahtevka
7. Sklep o zamznitui Pogodbe 5t.: 140-01/2020-5/6 o zagotavljanju sredstev iz
obdinskega proraduna za leto 2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije
koronavirusa ter povrnitvi materialnih stroskov ll. osnovni Soli Zalec v
ustanoviteljskem dele2u na podlagi mesednega zahtevka
8. Sklep o zamznitvi Pogodbe il.: 140-011202G5/11 o zagotavljanju sredstev iz
obdinskega prora6una v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa
ter povrnitvi stroskov pla6 in materialnih stroskov ZKTS Vransko na podlagi
mesednega zahtevka

Obrazloiitev:
Adt:
Vprasanja in pobude lahko obdinski svetniki v dasu trajanja dopisne seje naslovijo na iupana
(na elektronski naslov franc.susnik55@qmail.com ) ali direKorico obainske uprave (na
eleKronski naslov mariana.ierman 1 961 @qmail.com ).

Ad2:
Zaradi epidemUe novega koronavirusa SARS-CoV-2 in z nto povezanih omejevalnih ukrepov
oblasti, v skladu s priporodili Vlade Republike Slovenije o izvajanju omilitvenih ukrepov za
omejevanje negativnih finandnih posledic epidemije, predlagam obdinskemu svetu, da
sprejme sklep o oprostitvi placila omreZnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo,
odvajanja odpadnih voda in disdenja odpadnih voda na obmocju obcine Vransko od 1. 3.
2020 do preklica.
Ocenjujem, da se bo z uveljavitvijo tega sklepa priliv v obcinski proraEun zmanjsal na
mesedni ravni za cca 12.000 €.
Ad3:
Predlog sklepa z obrazloiitvijo je priloZen.

Ad4:
Predlog sklepa z obrazloZitvijo je priloZen.

Ad5:
Predlog sklepa z obrazloZitvijo je prilo2en.

Ad6:
Predlog sklepa z obrazlo2itvijo je priloien

Ad7:
Predlog sklepa z obrazlo2itvijo je priloZen.

Ad8:
Predlog sklepa z obrazlozitvuo je prilozen

Prosim, da na prilozenem glasovalnem listu glasujete o vseh predlogih sklepov.
Svojo voljo izrazite tako, da obkroZite ali kako drugade (poddrtate, odebelite...) besedo
ali )PROTI(.

Prosim,

da po

opravljenem glasovanju glasovalni

list vrnete na elektronski

obcina.vransko@vransko.si, najkasneje do pelka, 27. 3. 2020, do 14. ure.
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2upnru
Franc Suinik l. r.
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naslov

Priloge
kot v tekstu.

Poslati:
- 6lanom Obdinskega sveta Ob6ine Vransko (na e.naslove po seznamu),
- Javno komunalno podjetje Zalec, d.o.o., direktorju MatjaZu Zakonj5ku (na e-naslov),
- JZ Osnovna Sola Vransko.Tabor, ravnateljici Majdi Pikl (na e-naslov),
- Medobdinska sploSna knjiZnica 2alec, direktorici Jolandi 2eleznik (na e.naslov),
- Glasbena Sola )Risto Savin< Zalec, ravnatelju mag. Gorazdu Kozmusu (na e-naslov),
- ll. osnovna Sola Zalec, ravnateljici Petri Petrovi6 Pra2nikar (na e-naslov),
- Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko, direktorici Suzani Felicijan Brato2 (na enaslov).
V vednost:
- na6elnici Upravne enote Zalec Simoni Stanter (na e-naslov),
- poslancu v DrZavnem zboru RS Aleksandru Reber5ku (na e.naslov),
- poslancu v DrZavnem zboru RS Niku Prebilu (na e-naslov),
- uslu2bencem ob6inske uprave Ob6ine Vransko (na e-naslove po seznamu),
- usluZbenkam skupne ob6inske uprave ob6in Tabor in Vransko - raeunovodstvo (na enaslove po seznamu),
- zunanjim 6lanom odborov ob6inskega sveta (na e-naslove po seznamu),

-

predsednikom ob6inskih odborov politidnih strank (na e.naslove po seznamu ali z

redno posto),
- medijem (na e.naslove po seznamu).
Objaviti:
- na oglasni deski Obdine Vransko, Vransko 59,
- na spletni strani Obeine Vransko www.vransko.si
VloZiti:
- v zbirko dokumentarnega gradiva, tu.
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