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Vransko 59, 3305 Vransko
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Stevilka:

Vransko, 27. 3. 2020

O32O12O2O

ZAPISNIK
3. dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko
3. doplsna seJa Obdinskega sveta Ob6ine Vransko je po elektronski po5ti potekala od
Cetrtka,26. 3.2020, od 14. ure dalje, do petka, 27.3.2020, do 14. ure.

Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a 6lena Poslovnika Obdinskega sveta obdine
Vransko (Uradni list RS, 5t. 44199, 42100 in 13/0'l ter Uradne objave Obdine Vransko, 5t.
5/.l2O16), saj zaradi omejevalnih ukrepov v dasu epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 ni bilo
pogojev za sklic redne ali izredne seje.
Clanom obdinskega sveta je bilo vabilo in gradivo za sejo s predlogi sklepov vrodeno po
elektronski posti.

Dopisna seja

je bila sklepdna, saj so v

6asu trajanja dopisne seje glasovali vsi dlani

obdinskega sveta.
Dopisna seja je potekala po naslednjem dnevnem redu:
1. Vpra5anja in pobude obdinskih svetnikov (po e-po5ti)

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Sklep o oprostitvi pladila omreZnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo,
odvajanja odpadnih voda in ciseenja odpadnih voda na obmocju obdine Vransko
Sklep o zamznitvi Pogodbe o izvajanju financiranja vzgoje in izobra2evanja v letu
2020 5t.: 0140-0112020-5n od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter
povrnitvi materialnih stroskov JZ OS Vransko-Tabor na podlagi mesednega zahtevka
Sklep o zamznitvi Sklepa o doloditui cen programov pred5olske vzgoje, dodatnih
zniZanjih pladil in poditni5ki rezervaciji v vrtcih na obmo6ju Ob6ine Vransko (Uradne
objave Obcine Vransko, 5t. 75/2018, 7812018, 8412019) an povrnitvi vseh stroskov
plae in materialnih stroskov v Vrtcu Vransko od 1. 3. 2020 do preklica epidemUe na
podlagi mese6nega zahtevka
Sklep o zamrznitvi Pogodbe o zagotavljanju knjiznidne dejavnosti kot javne sluzbe za

obmodje Ob6ine Vransko v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije
koronavirusa ter povrnitvi stro5kov pla6 in materialnih stroSkov Medobdinski splo5ni
knjiZnici 2alec v ustanoviteljskem dele2u na podlagi mese6nega zahtevka
Sklep o zamrznitvi Pogodbe 5t.: 140-O1l2O2O-5l4 o zagotavljanju sredstev iz
obdinskega prora6una za leto 2O2O od '16. 3. 2020 do preklica epidemue koronavirusa
ter povrnitvi materialnih stroSkov Glasbeni Soli >Risto Savin< Zalec v ustanoviteljskem
deleiu na podlagi mesednega zahtevka
Sklep o zamznitvi Pogodbe at.: 140-0112020-5/6 o zagotavljanju sredstev iz
obdinskega proraduna za leto 2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije
koronavirusa ter povrnitvi materialnih stro6kov ll. osnovni Soli Zalec v
ustanoviteljskem delezu na podlagi mesednega zahtevka

Pogodbe €t.:140-0112020-5111 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
mesecnega zahtevka

8. Sklep o zamznitvi
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Adt:
elani ob6inskega sveta so lahko v 6asu trajanja dopisne seje vpra5anja in pobude

po

elektronski poSti naslavljali na 2upana ali direktorico ob6inske uprave.
Ob6inska svetnica Adrijana Ferme je zastavila naslednje vpra5anje:
>Ljudje ne spra'ujejo, ee bo tudi naia obiina, tako kot imajo Ze nekatere prakso, poSiljala
gospod i njstuom z a Seitn e m a ske? K
2upan je odgovoril:

>Stab CZ je vsa razpoto2ljiva za$ditna s/edsfya, tudi maske, ki jih je na podlagi podanih
potreb doslej dobil, po prioritetnem vrstnem redu razdelil zdravstueni postaji Vransko in
Na5emu domu. Pa Se teh ni bilo dovolj.
Opravili smo tudi ved pogovorov in poskusov pidobiti ljudi ali firmo, ki bi Sivala pralne maske,
pa Zal nismo bili uspe,ni.
Obljubljeno nam je, da bi naj zasditne maske dobili pihodnjiteden.
V kolikor jih dobimo dovolj, jih bomo najprej razdelili trgovinam, nujnim gospodarskim
subjektom, akivnim pipadnikom CZ in tudi gospodinjstvom.
Dotlej pa nam ne ostane drugega kot da ostanemo doma in v vami razdalji, ali pa si masko
sami izdelamo (na spletu je navodil zato dovolj).<

Ad2:
Obdinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
>Ob6inski svet Ob6ine Vransko sprejme Sklep o oprostitvi pladila omreZnine za uporabnike
storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in disdenja odpadnih voda na obmodju
ob6ine Vransko v predlaganem besedilu.<
Obdinski svet je z 1 1 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel.

Sklep 5t. 129
ObEinski svet ObEine Vransko sprejme Sklep

uporabnike storitev oskrbe

s

o oprostitvi ptadila omreinine za
pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in di5denja

odpadnih voda na obmo6ju obEine Vransko v predlaganem besedilu.
Ad3:
Obdinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
>Potrdi se predlog zamznitve Pogodbe o izvajanju financiranja vzgoje in izobrazevanja v
letu 2020 31.: O14O-O1|2O2O-517 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter
povrnitev materialnih stroskov JZ OS Vransko-Tabor na podlagi mesednega zahtevka z
ustreznimi prilogami (raduni).(
Obdinski svet je z 1 1 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel

Sklep 5t. 130
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe o izvajanju financiranja vzgoje in izobraievanja
v letu 2020 5tt 0140-0112020-5/7 od l-6. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter
povrnitev materialnih stroskov JZ OS Vransko-Tabor na podlagi mese6nega zahtevka
z ustreznimi prilogami (ra6uni).
Ad4:
ObCinski svet ie glasoval o naslednjem predlogu sklepa:

>Potrdi se predlog zamznitve Sklepa o dolociwi cen programov predsolske vzgoje, dodatnih
zniZaryih pladil in poditniski rezervaciji v vrtcih na obmodju Obdine Vransko (Uradne objave

Obdine Vransko, *t. 7512018, 7812018, 8412019) in povrnitev vseh stroskov pla6 in
materialnih stroskov v Vrtcu Vransko od 1. 3. 2020 do preklica epidemue na podlagi
mese6nega zahtevka z ustreznimi prilogami (plaoilne liste zaposlenih, raduni). Starsi so od 1.
3. 2020 do preklica pla6ila za vrtec opro56eni.(
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Obbinski svet je z 1 1 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel.

Sklep 5t. 131
Potrdi se predlog zamanitve Sklepa o doloditvi cen programov predSolske vzgoje,
dodatnih zniianjih plaeil in poiitniski rezervacui v vrtcih na obmodju Obiine Vransko
(Uradne objave Obcine Vransko, 3t. 7612018, 7812018, E4l2O19l in povrnitev vseh
stro5kov pla6 in materialnih stro5kov v Vrtcu Vransko od
3. 2020 do preklica
epidemije na podlagi meseinega zahtevka z ustreznimi prilogami (plaeilne liste
zaposlenih, raduni). Starsi so od 1. 3. 2020 do preklica plaiila za vrtec opro56eni.

l.

Ad5:
Obdinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:

>Potrdi se predlog zamznitve Pogodbe o zagotavljanju knji2ni6ne dejavnosti kot javne
sluibe za obmodje Obdine Vransko v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije
koronavirusa ter povrnitev stroskov plae in materialnih stroskov Medobdinski splosni knjiznici
v ustanoviteljskem dele2u na podlagi mesednega zahtevka z ustreznimi prilogami
(pladilne liste, raduni).(

Zalec

Obdinski svet je z 1 1 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel

Sklep 3t. 132
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe o zagotavljanju knjiiniEne dejavnosti kot javne
sluibe za obmoije Obdine Vransko v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemue
koronavir-usa ter povrnitev stroskov plaE in materialnih stroSkov Medobiinski splosni
knjiinici Zalec v ustanoviteljskem deleiu na podtagi mese6nega zahtevka z ustreznimi
prilogami (pladilne liste, ra6uni).
Ad6:
Obdinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
)Potrdi se predlog zamznitve Pogodbe at.: 140-011202G5/4 o zagotavljanju sredstev iz
obdinskega proraduna za lelo 2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter
povrnitev materialnih stroskov Glasbeni Soli >Risto Savin< Zalec v ustanoviteljskem delezu
na podlagi mese6nega zahtevka z ustreznlmi prilogami (raduni).(
Obdinski svet je z 1 1 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel.

Sklep 5t. 133
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe 3l,:14O411202O-514 o zagotavljanju sredstev iz
obdinskega proraeuna za lelo 2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa
povrnitev materialnih stroskov Glasbeni Soli )rRisto Savin< 2alec v
ustanoviteljskem deleiu na podlagi meseenega zahtevka z ustreznimi prilogami
(raEuni).

ter

Ad7:
Ob6inski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:

>Potrdi se predlog zamznitve Pogodbe 5t.: 140-01/2020-5/6 o zagotavljanju sredstev iz
obdinskega proraEuna za leto 2O2O od 16. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa ter
povrnitev materialnih stroskov ll. osnovni Soli Zalec v ustanoviteljskem deleZu na podlagi
mesednega zahtevka z ustreznimi prilogami (raduni).(
Obdinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel.

Skleo 5r. 134
Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe 5t.: 140-01/2020-5/6 o zagotavuanju sredstev iz
obdinskega proraduna za leto 2O2O od 16. 3. 2O2O do preklica epidemije koronavirusa
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ter povrnitev materialnih stroskov ll. osnovni Soli 2alec v ustanoviteljskem dele2u na
podlagi mesee nega zahtevka z ustreznimi prilogami (ra0uni).
Ad8:
Obdinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:

>Potrdi se predlog zamznitve Pogodbe 5t.: 140-0'112020-5111 o zagotavljanju sredstev iz
obeinskega proraduna v letu 2020 od 13. 3. 2O2O do preklica epidemije koronavirusa ter
povrnitev stroskov plad in materialnih stroskov ZKTS Vransko na podlagi mesednega
zahtevka z ustreznimi prilogami (pla6ilne liste zaposlenih, raeuni).(
Obdinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel.

Sklep 5t, 135
Potrdi se predlog zamznitve Pogodbe 5t.: 1404112020-5ll I o zagotavljanju sredstev iz
ob6inskega prora6una v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica _epidemije koronavirusa
ter povrnitev stroskov pla6 in materialnih strogkov ZKTS Vransko na podlagi
meseinega zahtevka z ustreznimi pritogami (pta6ilne liste zaposlenih, rae uni).
Glasovanje je bilo zaklju6eno dne 27. 3.2020, ob 8.31 uri, ko je glasoval zadnji od enajstih
6lanov obdinskega sveta.
Dopisna seja je bila zaklju6en

20, ob 14. uri.

Zapisal:
Rudolf Pu5nik l. r.

ZUPAN
Franc Susnik l. r.
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