
OB.INA VRANSKO - ZUPAN
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Stevilka: O32l 12021 -01

Na osnovi 29. dena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, St. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator -
Uradne objave, !t. 21112, 46115 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, ir. 44199,42100,13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, 51. 54116)

Predlagam naslednji

DNEVNI RED

. Ugotovitevprisotnosti

. Sprejem dnevnega reda

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje in 10. dopisne seje Obdinskega sveta
Obdine Vransko
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Zakljudni radun proraduna Obdine Vransko za leto 2020
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi jar.nega zavoda >Zavod za kulturo,
turizem in Sport Vransko< - 2. obravnava in sprejem
5.Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo na
obmodju obdine Vransko - 1. obravnava
6. Odlok o pokopali5kem redu v Obdini Vransko - 1. obravnava
7. Sklep o sofinanciranju nabave gasilskih yozil za PGD Prekopa-Oeplje-Stopnik in PGD Lodica
pri Vranskem obravnava in sprejem
8. Sklep o sofinanciranju izvedbe protipra5ne zaSdite na javnih cestah in cestnih prikljudkih v
Obdini Vransko v letu 2021- obravnava in sprejem
9. Sprememba Sklep o doloditvi cen programov predSolske vzgoje, dodatnih niianjih pladil in
poditni5ki rezervaciji v vrtcih na obmodju obdine Vransko - obravnava in sprejem
10. Potrditev sistematizacije delovnih mest v Vrtcu Vransko v Solskem letu 2020/21- obravnava
in sprejem
l l.Sklep o sofinanciranju neobveznega izbimega predmeta nemSdine - obravnava in sprejern
12. Soglasje k Programu dela, finandnem in kadrovskem nadrtu ZD >dr. JoZeta Potrate( Lalec za
leto 2021 - obravnava in sprejern
13. Soglasje k imenovanju direktorice Medobdinske splo5ne knjiZnic e Zalec - obravnava in
sprej ern
14. Letno porodilo JKP, d.o.o. Zalec zaleto 2020

ZupeN
Franc SuSnik, l.r

15. Razno

Vransko, 8. 6. 2021

SKLICUJEM

16. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 15, junija 2021, ob 20. uri
potekala v Kultumem domu Vransko.
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OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA
- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejede dnevnega reda
Tt. I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje in 10. dopisne seje Obiinskega
sveta Obiine Vransko
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnikov v predloZenem besedilu.
Ti. 2 Pobude in vpra5anja 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 Zakljudni raiun proraluna Obiine Vransko za leto 2020
Skladno z 98. dlenom Zakona o javnih 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 podrodju javnih financ, glede roka za predloZitev zakljudnih radunov je
rok za predloZitev obdinskemu svetu do 15. junija tekodega leta. O sprejetern zakljudnem radunu
se obvesti Ministrstvo za fiiance v 30 dneh po njegovem sprejemu
Na seji je predvidena seznanitev/predstavitev ZR za leto 2020.
TI. 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavod.a >>Zavod za
kulturo, turizem in Sport Vransko<< - 2. obravnava in sprejem
Obdinski svet Obdine Vransko je na 15. redni seji dne 13. 4.2021 obravnaval in v prvem branju
sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
>>Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko( ter ga posredoval v 3O-dnevno javno obravnavo na
krajevno obidajen nadin. Javna obravnava je potekala od29.4.2021 do 29. 5.2021.
V dasu javne obravnave ni s strani zainteresirane javnosti na predlog Odloka o sprernembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda >>Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko(
prispela nobena pripomba.
Predlaga se sprejem odloka v predloZenem besedilu.
Ti. 5 Odtok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo
na obmoiju obtine Vransko - l. obravnava
Pravna osnova: 218.,227. in 228. dten Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, St. 6ll17),21.,
24., 25. in 27. Llen Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemlji5d in odloku o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo ter o izradunu in odmeri
komunalnega prispevka (Uradni list RS, 5t. 20i 19, 30/19 - popr. in 34119), f. in 4. dlen Pravilnika
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo na osnovi
povprednih stroSkov opremljanja stavbnih zemlji5d s posamemimi vrstami komunalne opreme
(Uradni list RS, St. 66/18).
Ti. 6 Odlok o pokopali5kem redu v Obiini Vransko - l. obravnava
Nov Zakon o pogrebni in pokopaliSki dejavnosti lZPPDejl (Uradni list RS, St. 62116), ki je pridel
veljati 15. 10. 2016 v 4. dlenu doloda, da obdina z odlokom predpiSe pokopaliSki red, v katerem
podrobneje dolodi izvajanje pogrebne in pokopaliSke dejavnosti. Ta v prehodnih dolodbah doloda
rok za uskladitev obdinskih predpisov na tem podrodju, ki zna5a eno leto od uveljavitve zakona.
Ta rok je sicer potekel Ze v letu 2017, vendar Obdina predpisov ni mogla sprejeti v predpisanem
roku, saj drZava oziroma pristojno ministrstvo ni pravodasno pripravilo potrebnih podzakonskih
aktov (rok za izdajo teh podzakonskih aktov je v skladu z zakonom ma5al Sest mesecev od
uveljavitve zakona, s tem ko je npr. drZavna uredba pridela veljati Sele 27. januarja 2018).
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Tt. 7 Sklep o sofinanciranju nabave gasilskih vozil za PGD Prekopa-deplje-stopnik in PGD
Loiica pri Vranskem - obravnava in sprejem
Na 7. redni seji Gasilskega poveljstva obdine Vransko, ki je bila 22. 8. 2020, je bil sprejet sklep o
nabavi gasilskih vozll za potrebe PGD Prekopa-ieplje-Stopnik in PGD Lodica pri Vranskem.
Obdinski svet je s sprejemom proraduna Obdine Vransko za leto 2021 predmetni nabavi Ze uvrstil
v veljavni Nadrt razvojnih programov. Za potrebe ureditve financiranja nabav oziroma najema
kredita paje potrebno sprejeti 5e posebna sklepa o sofinanciranju.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.



Ti. 8 Sklep o sofinanciranju izvedbe protipralne zaliite na javnih cestah in cestnih
prikljuikih v Obiini Vransko v letu 2021- obravnava in sprejem
Obdinski svetje na 15. redni seji dne 13. 4. 2021 sprejel Odlok o postopku, pogojih in merilih za
sofinanciranje izvedbe protipra5ne zaSdite najavnih cestah in cestnih priklj udkih v Obdini Vransko
(Uradne objave Obdine Vransko, 5t. 412021; v nadaljnjem besedilu: odlok).
Dne29.4.2021 je bil v Uradnih objavah Obdine Vransko, na oglasni deski Obdine Vransko in na
spletni strani Obdine Vransko www.vransko.si objavljen Javni razpis za sofinanciranje izvedbe
protipraine za5dite na javnih cestah in cestnih prikljudkih v Obdini Vransko v letu 2021, na
kateregaje do roka za oddajo vlog prispelo Sest (6) vlog.
V skladu s prvim odstavkom 8. dlenom odloka je Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne sluZbe obdinskega sveta na podlagi pogojev in meril za sofinanciranje dolodil
prednostno listo upravidencev, kot sledi iz priloZenega zapisnika+.
V skladu z drugim odstavkom 8. dlena odloka vi5ino sofinanciranja dolodi obdinski svet s

sklepom. Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 9 Sprememba Sklep o doloiitvi cen programov predSolske vzgoje, dodatnih zniianjih
plaiil in poiitni5ki rezervaciji v vrtcih na obmolju obiine Vransko - obravnava in sprejem
Zaradi posodobitve uveljavljanja rezervacij zaradi poditni5ke odsotnosti otrok, se posreduje
obdinskemu svetu v potrditev spremembo 3. dlena Sklepa o doloditvi cen programov predSolske
vzgoje, dodatnih znilanjih pladil in poditni5ki rezervaciji v v(cih na obmodju obdine Vransko
(Uradne objave Obdine Vransko, !t.212021).
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TI. 10 Potrditev sistematizacije delovnih mest v Vrtcu Vransko v Solskem letu 2020121-
obravnava in sprejem
Sistemizacija je preradunana na sedem polnih oddelkov in enega polovidnega glede na Stevilo
vpisanih otrok za Solsko leto 2021122. Na dan l. 9.2021 je vpisanih 129 otrok, kar pomeni sedem
polnih oddelkov in en polovidni oddelek. Pri izradunu strokovnih delavcev je upoStevana
zakonsko dolodena sodasnost strokovnih delavk v oddelku. V redne oddelke so vkljudeni tudi 4
otroci s posebnimi potrebami, zato je v sistemizacijo pri vzgojitelju deleZno vStet vzgojitelj za
dodatno strokovno pomod. Skladno z zakonodajo sta v sistemizacijo dodani novi delovni mesti:
vzdrZevalec radunalniSke opreme in dietni kuhar.
Predlaga se potrditev sistematizacije v predloZenem besedilu.
Ti. ll Sklep o sofinanciranju neobveznega izbirnega predmeta nem5iine - obravnava in
sprejem
Za Solsko lelo 2021122 se je k neobveznemu izbimemu predmetu nemSdine prijavilo 36 udencev,
in sicer 6 udencev iz 4. raneda. 16 udencev iz 5. razreda ter 14. udencev iz 6. razreda. Ministrstvo
za izobraLevanje, znanost in Spo( odobri Soli za poudevanje pouka nemSdine dve skupini oziroma
Stiri ure tedensko, potrebovali pa bi 5e eno dodatno skupino za lodeno izvajanje pouka glede na
kriterije manja udencev. Po priloZenem mesednem izradunu stro5kov za dodatni dve uri nem5dine
na teden prosijo za sofinanciranje poudevanja nemSdine v vi5ini dveh ur povedanega obsega
delovnega dasa uditelja, toje 10 mesecev po 158,57 EUR, skupaj 1.585,70 EUR.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 12 Soglasje k Programu dela, finaninem in kadrovskem nairtu ZD >dr. JoZeta Potrate<<
Zalec za leto 2027 - obravnava in sprejem
Program dela, finandni in kadrovski nadrt ZD >dr. JoZeta Potrate( Zalec za leto 2021je bil sprejet
na 14. seji Sveta ZD >dr. JoZeta Potrate( Zalec 6. 5. 2021. Skladno z Zakonom o izvrSevanju
proradunov RS za leti 2021 in 2022 in navodili Ministrstva za zdravje prosijo ustanovitelje za
soglasje.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 13 Soglasje k imenovanju direktorice Medobiinske sptolne knjiini ce Lalec - obravnava
in sprejem
Svet zavoda Medobdinske splo3ne knjiZnice Lalec je na 10. redni seji, 26. maja 2021, obravnaval
pregled prijav, ki so pri5le na razpis za direktorja (m/Z) Medobdinske sploSne knjiZnice i,alec in
izbor kandidata. ilani sveta zavoda so soglasno izbrali kandidatko Jolando i.eleznik za direktorico
Medobdinske splo5ne knjiZnice Zalec v obdobju 2022-2027.
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Skladno z I l. dlenom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobdinska splo5na knjiZnica Zalec
ter 69. dlenom Poslovnika o delu Sveta javnega zavoda Medobdinska splo5na krilliinica Zalec
prosijo vse obdine ustanoviteljice za soglasje k imenovanju.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 14 Letno poroiilo JKP d. o. o. Lalec 2a1.2020
ObrazloZitev bo podana s strani predstavnika/ce JKP, d. o. o. Zalec. Predlaga se sprejem sklepa o
seznanitvi s porodilom.
TE. 15 Razno

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 DrZavnern 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 seznamu ali z redno poSto),
- v. d. direktorja JKP, d.o.o. Zalec Igor Glu5id (na e-naslov),
- direktoica Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko Suzana Felicijan BratoZ (na e-naslov)
- ravnatelj ica OS Vransko-Tabor Majda Pikl (na e-naslov),
- direktorica JZZD >JoZetaPotrate< lalec dr. Hana Suster Erjavec (na e-naslov).

V vednost:
nadelnici Upravne enole i,alec 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 obline Vransko na naslednji povezavi:
http://ww"ll'.vransko.si/seie-ohcinskega-sveta/

Za udeleZence seje je obvezna uporaba zaltitne maske z oznako FFP2, razkuZevanje rok ter
drianje primerne razdalje oziroma upo5tevanje navodil NIJZ. V kolikor pri sebi za5Iitne
maske FFP2 ne boste imeli, jo boste prejeli pri vstopu v kulturni dom.


