oBdrNA yRANSKo - Zup.tN
Vransko 59, 3305 Vransko
Tel.: (03) 703 28 00, E-p oSta: franc.susnik(@vransko.si
Stevilka: 0321 l2O2O-01

Vransko, 9.6.2020

Na podlagi 29. dlera Statuta Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 17110 in 53/10 ter Uradne objave
Obdine Vransko, !t. 2l/2012, 4612015 in 5412016) in drugega odstavka 21. dlena Poslovnika
obdinskega sveta Obdine Vransko (Uradni list RS, St. 44199, 42100 in 13/01 ter Uradne objave
Obdine Vransko,St. 54/201 6)

SKLICUJEM
ObIine Vransko, ki bo v torek, 16. junija 2020, ob 20. uri
v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134

10. redno sejo Oblinskega sveta

Predlagam naslednji dnevni red:

.
.

ugotovitevprisotnosti
sprejem dnevnega reda

je po
elektronski poSti potekala od ponedeljka, 18.5.2020, od 15.ure do srede, 20.5.2020, do 15.ure in
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki

zapisnika 3. izredne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z 26.5.2020
2. Pobude in vpraianja dlanov obdinskega sveta
3. Zakljudni radun Obdine Vransko zaleto 2019 - obravnava in sprejem
4. Letno porodilo JKP d. o. o. Lalec 2a1.2019
5. Sprernembe in dopolnitve poslovnika Obdinskega sveta Obdine Vransko
6. Cenik pogrebnih in pokopaliSkih storitev na pokopaliSdu Vransko
7. Soglasje za sistematizacijo delomih mest v Vrtcu Vransko v Solskem letu 2020121
8. ProSnja OS Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatnih ur nemsdine
9. Vloga za soglasje k spremembi sed,eia Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko
10. Razno
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OBRAZLOZITEV DNE\A{EGA REDA:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. dopisne seje Oblinskega sveta Obiine Vransko, ki
je po elektronski polti potekala od ponedeljka, 18.5.2020, od 15.ure do srede, 20.5.2020, do

15.ure in zapisnika 3. izredne seje z 26.5.2020
Predlaga se pregled rcalizacije sklepov ter potrditev zapisnika 5. dopisne seje Obdinskega sveta
Obdine Vransko, ki je po elektronski po5ti potekala od ponedeljka, 18.5.2020, od 15.ure do srede,
20.5.2020, do l5.ure in zapisnika 3. izredne seje 226.5.2020
2. Pobude in vpraSanja ilanov obiinskega sveta
Svetniki vloZijo pobude in vpraSanja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpra5anja odgovarjajo, v kolikor so zadeve
kompleksnejSe, obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
3. Zakljuini raiun ObIine Vransko za leto 2019 - obravnava in sprejem
Skladno z 98.dlenom Zakona ojavnih financah in 29.dlenom Statuta obdine Vransko mora Zupan
Obdinskemu svetu predloZiti Zakljudni radun do 15. aprila tekodega leta. Na podlagi Zakona o
interventnih ukrepih na podrodjujavnih financ, glede roka za predloiitev zakljudnih radunov, je rok
za predloLitev Obdinskemu svetu do 15. junija tekodega leta. O sprejetem Zakljudnem radunu
obvesti Ministrstvo za finance, v 30 dneh po njegovern sprejemu.
Na seji je predvidena seznanitev/predstavitev ZR zaleto 2019.
4. Letno poroiilo JKP d. o. o. Zalec za 1.2019
ObrazloZitev bo podana s strani predstavnika./ce Javnega komunal nega podjetja i,alec d.o.o..
Predlaga se sprejem sklepa o seznanitvi s predloZenim Letnim porodilom Javnega komunalnega
podjetja d.o.o. i,alec, zaleto 2019.
5. Spremembe in dopolnitev poslovnika Obiinskega sveta Obiine Vransko
Ob epidemiji novega koronavirusa so se pokazale nekatere pomanjkljivosti poslovnika obdinskega
sveta v pogojih, koje zaradi viSje sile onemogodeno normalno delovanje obdinskega sveta. Z
namenom zagotovitve nemotenega delovanja in odlodanja obdinskega sveta ob eventuelnem pojavu
podobne situacije, kakrSni smo bili prida spomladi, predlagam spremembe in dopolniwe 23.a dlena
poslovnika obdinskega sveta, kot so razvidne iz priloZenega predloga.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
6. Cenik pogrebnih in pokopali5kih storitev na pokopali5iu Vransko
Trenutno veljavni cenik pogrebnih in pokopali5kih storitev na pokopali5du Vransko je izleta2013.Y
predlaganem ceniku cene storitev ostajajo nespremenjene, dodaja pa se storitev najema prostora za
raztros pepela, ki je bil pri mrliSki veZici urejen spomladi in je Ze na voljo uporabnikom. Cena
storitve zajema letno najemnino, stro5ke di5denja cvetja in sved ter stro5ke rednega vzdrZevanja
prostora.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu
7. Soglasje za sistematizacijo delovnih mest v Vrtcu Vransko v Solskem letru 2020121
Skladno z zakonom poda ustanoviteljica zavoda obdina Vransko soglasje k sistemizaciji delovnih
mest v OE Vrtec Vransko za naslednje Solsko leto 2020/2021.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
8. ProSnja OS Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatnih ur nemliine
Za Solsko leto 2020/21 se je k neobveznemu izbirnemu predmetu nemSdine prijavilo 38 udencev, in
sicer 17 udencev iz 4. razreda, 14 udencev iz 5. razreda ter 7. udencev iz 6. ruzreda. Ministrstvo za
izobraZevanje, znanost in Sport odobri Soli za poudevanje pouka nem5dine dve skupini oziroma Stiri
ure tedensko, potrebovali pa bi 5e dve dodatni uri za lodeno izvajanje pouka glede na kriterije znanja
udencev. Po priloZenem mesednem izradunu stroSkov za dodatni dve uri nem5dine na teden prosijo
za sofinanciranje poudevanja nem5dine v viSini 10 odstotkov delovnega dasa uditelja
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
9. Vloga za soglasje k spremembi sedeLa Zayoda za kulturo, turizem in Sport Vransko

Ob ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko let 2002 je bil sedeZ zavoda doloden v
Kultumem domu Vransko na naslolu Vransko 134, Vransko (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
>>Zavoda za muzejsko, kultumo, turistidno in Sportno dejavnost Vransko( (Uradni list, !t.2102 z dne
1 1 .1 .2002)).Ko je bila leta 2007 zgrajena Sportna dvorana, je zavod dobil pisamo v njenih prostorih
na naslow Vransko 23, ki predstavlja dejanski sedeZ zavoda.
10. Razno

Gradivo za 10. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko je objavljeno na spletni strani Obdine
Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi https://www.vransko.si/obcina-wansko-2/obcinskisvet/sei e-obcinskega-sveta/

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu ter vabilo z redno po5to),
- poslanec v DrZavnem zboru RS Aleksander Reber5ek (na e-naslov),
- poslanec v DrZavnem zboru RS Nik Prebil (na e-naslov),
- usluZbenci obdinske uprave (na e-naslove po semamu),
- usluZbenke skupne obdinske uprave obdin Tabor in Vransko - radunovodstvo (na e-naslove po

-

seznamu),
zunanji dlani odborov obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu),
predsedniki obdinskih odborov politidnih strank (na e-naslove po seznamu ali z redno po5to),
Javno komunalno podjetje Zalec, d.o.o., direktor Matja:Z ZakonjSek (na e-naslov)
Osnovna Sola Vransko-Tabor, ravnateljica Majda Pikl (na e-.naslov)

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

objaviti:

-

na oglasni deski Obdine Vransko, Vransko 59,
na spletni strani Obdine Vransko www.vransko.si.

VloZiti:
- v zbirko dokumentamega gradiva, tu.
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