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Vransko,7.6.2022

Stevilka: o32l I 2022-Ol

-

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t. l7l10, 53/10 in Obdinski Informator
Uradne objave, 3t. 21112,46115 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine
Vransko (Ur.l. RS, it. 44199,42100,13101 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54/16 )

SKLICUJEM
22. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v torek, 14. junija 2022, s pridetkom ob
20. uri, potekala v sejni sobi Obdine Vransko, Vransko 130c.
Predlagam naslednji

DNEVNI RED

.
.

Ugotovitevprisotnosti
Sprejem dnevnega reda

l.

-

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko
obravnava in sprejern
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Odlok o dopolnitvi Odloka o turistidni taksi v Obdini Vransko - hitri postopek
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmodju obdin Braslovde,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec - obravnava in sprejem
5. Sklep o sofinanciranju neobveznega izbimega predmeta nem5dina - obravnava in sprejern
6. Potrditev sistematizacije delovnih mest v Vrtcu Vransko v 5ol. letu 202212023 - obravnava in
sprej em

7. Obnova cesti5da in izvedba asfaltne prevleke na JP Zaplanina - Pider 5t. 916 121
in sprejem
8. Dopolnitev Nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem Obdine Vransko zaleto 2022
in sprejem
9. Razno

-

obravnava

-

obravnava
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OBRAZLOZITEV DNEVNEGA REDA

- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
T6. I Pregted sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje ObEinskega sveta Obiine
Vransko
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.

TI. 2 Pobude in vpraianja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpraianja. 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 Odlok o dopolnitvi Odloka o turistiini taksi v Obiini Vransko - hitri postopek
V Sloveniji je zaradi vojne v Ukrajini veliko ukrajinskih prebeinikov, ki prenodujejo tudi v
nastanitvenih obratih, ki jih Vlada Republike Slovenije ni dolodila kot nastanitveno zmogljivost na
podlagi Zakonom o mednarodni n\diti (ZMZ-|).
PrebeZniki so obdasno nastanjeni tudi v nastanitvenih obratih pri ponudnikih v obdini Vransko,
zato se Obdinskemu svetu Obdine Vransko predlaga, da so prebegli pred vojnim nasiljern po
detrtem odstavku 18. dlena ZSRT-I oproSdeni pladila turistidne takse v celoti. Ker gre za manj
zahtevne spremembe odloka, se predlaga sprejan odloka po hitrem postopku.
T{.4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmolju obiin
Braslovie, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec - obravnava in sprejem
Odlok v 40. dlenu doloda pogoje za prenos zasebnih ali lokalnih vodovodov v last posamezne
(krajevno pristojne) obdine SSD. Ugotavlja se, da so obstojedi, v Odloku zapisani pogoji za prenos
obstojedega lokalnega vodovoda teZko izvedljivi oz. uresnidljivi. S predlogom spremembe 40.
dlena se poenostavlja pogoje za prenos zasebnih oz. lokalnih vodovodov v last obdine, zato da se
bo lahko postopke hitreje realiziralo, pri demer pa se ne opusti skrbi nad zagotavljanjem vame in
zanesljive oskrbe s pitno vodo, udinkovitega izvajanja javne sluZbe ter zagotavljanja trajnostnega
razvoja, virov financiranja in nadzora izvajanja javne sluZbe.
Predlaga se sprejem sklepov v predloZenem besedilu.
T6.5 Sklep o sofinanciranju neobveznega izbirnega predmeta nem5iina - obravnava in
sprejem
Za Solsko leto 2022123 se je k neobveznemu izbimemu predmetu nemSdine prijavilo 34 udencev,
in sicer 1 I udencev iz 4. razreda. 7 udencev iz 5. raneda ter 16. udencev iz 6. razreda. Ministrstvo
za izobraLevanje, znanost in Sport odobri Soli za poudevanje izbimega predmeta nemSdina dve
skupini oziroma Stiri ure tedensko, potrebovali pa bi 5e eno dodatno skupino za lodeno izvajanje
pouka glede na kriterije znanja udencev. Po priloZenem mesednem izradunu stro5kov za dodatni
dve uri nemSdine na teden prosijo za sofinanciranje poudevanja nem5dine v vi5ini dveh ur
povedanega obsega delovnega dasa uditelja, to je l0 mesecev po 158,57 EUR, skupaj 1.585,70
EUR.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 6 Potrditev sistematizacije delovnih mest v Vrtcu Vransko v 5ol. letu 202212023
Sistemizacija je preradunana na sedem polnih oddelkov in enega polovidnega glede na Stevilo
vpisanih otrok za Solsko leto 2022123. Na dan l. 9.2022 je vpisanih 134 otrok, kar pomeni sedem
polnih oddelkov in en polovidni oddelek. Pri izradunu strokovnih delavcev sta upo5tevana
zakonsko dolodena sodasnost strokovnih delavk v oddelku in 62. dlen Kolektivne pogodbe za
dejavnost vzgoje in izobraZevanja (varstvo starej5ih delavcev). V redne oddelke so vkljudeni tudi
Stirje otroci s posebnimi potrebami, zato je v sistemizacijo pri vzgojitelju deleZno v5tet vzgojitelj
za dodatno strokovno pomod.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 7 Obnova cestisia in izvedba asfaltne prevleke na JP Zaplanina - Pider 5t. 916 121
V sklopu izgradnle primamega vodovoda Zaplanina - Lodica - Vransko, katerega trasa je med
drugim potekala v cestiSdu JP Zaplanina-Pider 5t. 916 l2l, je bil izveden zgomji ustroj cestiSda.
Ker poteka trasa v razmeroma strmem in gozdnem obmodju, jo vedji nalivi poSkodujejo in
odnesejo gramozni material. V izogib nastajanjur5kode na makadamskem voziSdu se Obdinskemu

svetu predlaga, da potrdi izvedbo protipraSne zaSdite in manjkajodega odvodnjavanja te javne poti
v skladu s priloZenim projektantskim predradunom
Ti. 8 Dopolnitev Nairta ravnanja s stvarnim premoienjem Obiine Vransko za leto 2022
V neprofitnem stanovanju na nasloru Vransko l30b je dolga leta Zivela najemnica Les Mira, ki
je v letu 2018 podala vlogo za odkupa neprofitnega stanovanja.
Obdinski svetje vlogo obravnaval in na 2. redni seji obdinskega sveta Obdine Vransko z dne 5.2.
2019 sprejel Dopolnitev Nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem Obdine Vransko za lelo 2019,
da se neprofitno stanovanje na naslov Vransko 130b, stavba 51. 147.k.o. Vransko, znak dela stavbe
lol2-147-9 v velikosti 54,48 m2 proda.
Prodaja neprofitnega stanovanja se ni realizirala, ker seje najemnica odselila. Najernno pravico
po stanovanjskem zakonu paje od 1. I l. 2020 pridobit druZinski dlan Randigaj Pavel.
Najemnik neprofitnega stanovanja Randigaj Pavel je podal vlogo za odkup stanovanja.
Ti. 9 Razno

Gradivo za sejoje objavljeno na spletni strani obdine Vransko na naslednji povezavi:
hrtp ://www. vransko.si/sei e-obcinskesa-sveta./

Vabljeni:
dlani obdinskega sveta (na e-naslove po semamu ter vabilo z redno poSto),
poslanec v Driavnem zboru RS Aleksander Reber5ek (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 poSto),
ravnateljica OS Vransko-Tabor, Majda Pikl (na e-naslov)

V vednost:

-

nadelnici 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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