
OBdINA VRANSKo - ZTIPAN
Vransko 59, 3305 VRANSKO

tel.: (03) 703 28 00, e-naslov: franc.susnik@vransko.si

Stevilka: 0321 12021 -Ol Vransko, 9.2.2021

Na osnovi 29. (lena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator -
Uradne objave, it. 21112, 46115 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, *. 44/99,42100,13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, 5t. 54116 )

SKLICUJEM

13. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 16. februarja 2021, ob 20. uri.
ki bo potekala v Kultumem domu Vransko

Predlagam naslednji

l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko in 9.

dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Spremembe in dopolnitev nadrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024
4. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluZbe oskbe s pitno vodo, odvajanja in di5denja
komunalne odpadne vode
5. Sprememba ekonomske cene programov v lTtcu Vransko
6. Porodilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno
ogroZene obdane obdine Vransko od, l. 1.2020 do 31. 12. 2020 ter izdaja soglasja k spremembi
cene storitve >Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogroZene obdane obdine Vransko<
7. Letno porodilo koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih sluZb rednega vzdrZevanja
obdinskih cest ter urejanja in di5denjajavnih povr5in na obmodju Obdine Vransko za obdobje
1.1.2020-31.12.2020
8. Letno porodilo koncesionarja za izvajanje gospodarske javne sluZbe dejavnost operate{ a
distribucijskega omreZja toplote na obmodju Obdine Vransko v letu 2020
9. Razno

ZupaN
Franc SuSnik

DNEVNI RED

. Ugotovitevprisotnosti
r Sprejem dnevnega reda

I



OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
Tt. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje Obiinskega sveta Obiine
Vransko in 9. dopisne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov v predloZenem besedilu.
Ti. 2 Pobude in vpraSanja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpra5anja. 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.
Ti.3 Spremembe in dopolnitev nairta razvojnih programov za obdobje 2021-2024
Obdina Vransko bo na podlagi podpisanega Sporazuma o sofinanciranju izgradnje hodnika za
pe5ce ob R2 - 447 ob drZavni cesti R2-447, odsek 0290 Sentrupert - Lodica, od km 6.990 do km
7.170 v Prekopi in potrjeni razpisni dokumentacij s strani Ministrstva za infrastrukturo, pristopila
k izvedbi javnega razpisa, za kar mora biti projekt vsebinsko in finandno usklajen z Nadrtom
razvojnih programov za leto 2021-2024.
Predlaga se sprejem sklepa v predlaganem besedilu.
Tt. 4 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluibe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
iiSEenja komunalne odpadne vode
ObrazloZitev bo na seji podana s strani predstavnika JKP, d. o. o. Predlaga se sprejem sklepov v
predlaganem besedilu.
Ti. 5 Sprememba ekonomske cene programov v vrtcu Vransko
Od zadnje doloditve ekonomske cene marca 2019 do sedaj seje spremenilo oblikovanje oddelkov,
kadrovska struktura, predvsem pa vedkratna sprememba osnovnih plad zaposlenih, kakor tudi
izradun razlike do minimalne plade, zato je vrtec preradunal cene glede na novo oblikovane
oddelke in Stevilo otrok po normativih. Elementi za oblikovanje cene programov so stroSki dela,
stro5ki materiala in storitev ter stro3ki Zivil za otroke. Najvedji deleZ cene programov predstavljajo
stroiki dela, zaradi katerih je tudi potreba po spremembi trenutne cene. Na podlagi izhodi5d in
izradunov predlagajo povi5anje cen programov pred5olske vzgoje za otroke I. starostnega obdobja
za 14,07 odstotkov, za otroke II. starostnega obdobja pa za 8 odstotkov. Predlog bo na svoji 5. seji
10. 2. 2021 obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih dejavnosti.
ObrazloZitev bo s strani odbora podana na seji obdinskega sveta.
Ti. 6 Poroiilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno
ogroiene obtane obiine Vransko od l. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ter izdaja soglasja k
spremembi cene storitve >>Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogroiene obiane
obline Vransko<
Zavod sv. Rafaela Vransko izvaja pripravo in razdelitev toplih obrokov za socialno ogroZene
obdane obdine Vransko od L l. 2014 dalje na podlagi osnovne pogodbe 5t. 4303- 150/2013-03 in
aneksov k pogodbi oz. vsakoletnih pogodb. Od 1. 1. 2019 je cena obroka 2,80 ewa. Cena storitve
se lahko spremeni le na podlagi dviga cen Zivil ali naftnih derivatov za ved kot pet (5) odstotkov
po podatkih SURS-a. Ker je ta pogoj izpolnjen, predlaga Zavod sv. Rafaela dvig cene obroka na
3,10 evrov.
Predlaga se sprejem sklepa v predlaganan besedilu.
Ti.7 Letno poroiilo koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih sluib rednega
vzdrievanja obiinskih cest ter urejanja in iiSienja javnih povr5in na obmoiju Obiine
Vransko za obdobje l, 1.2020-31. 12.2021
ObrazloZitev bo na seji podana s strani predstavnika Energetike Projekt d.o.o.
Ti. 8 Letno poroiilo koncesionarja za izvajanje gospodarske javne sluibe dejavnost
operaterja distribucijskega omreZja toplote na obmoiju Obiine Vransko v letu 2020
ObrazloZitev bo na seji podana s strani predstavnika Energetike Projekt d.o.o.
Tt. 9 Razno
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Za udeleience seje je obvezna uporaba zallitne maske z oznrko FFP2, razkuievanje rok ter drianje
primerne razdalje oziroma upoStevanje navodil NIJZ. V kolikor pri sebi za5Eitne maske FFP2 ne
boste imeli, jo boste prejeli pri vstopu v kulturni dom.

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta (na e-naslove po seznamu ter vabilo z redno po5to),
- poslanec v DrZavnem zboru RS Aleksander ReberSek (na e-naslov),
- poslanec v DrZavnem zboru RS Nik Prebil (na e-naslov),
- usluZbenci obdinske uprave (na e-naslove po seznamu),
- 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 seznalnu ali z redno poSto),
- predstavnik Ja!.nega komunalnega podjetja, d. o. o. Zalec (na e-naslov),
- direktor Energetike Projekt, d.o.o. (na e- naslov),
- ravnateljica OS Vransko-Tabor Majda Pikl (na e-naslov),
- direktorica Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojca Hrastnik (na e-naslov).

V vednost:
- naielnici Upravne enote 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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Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obiine Vransko na naslednji povezrvi:
http://www.vransko.si/seie-obcinskeea-sveta/


