URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 26. APRIL 2018

VSEBINA
AKTI
1. ODLOK o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini
Vransko

Številka 76/2018
ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o
oskrbi s toplotno energijo.
Uporaba storitev javne službe v občini ni obvezna, razen za
naslednje objekte:
- objekte, za izgradnjo katerih bo investitor vložil vlogo za
pridobitev ustreznih dovoljenj po uveljavitvi tega odloka,
- objekte v lasti občine,
- objekte, namenjene gostinski in hotelski dejavnosti,
- objekte namenjene pridobitni in poslovni dejavnosti.«

2. SKLEP o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni
razred

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne
objave Občine Vransko«.

ZAPISNIKI
3. ZAPISNIK 22. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

Številka: 360/2018
Vransko, 17. 4. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AKTI
1. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini
Vransko
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter na podlagi
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10,
53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/12 in 46/15 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 23. redni seji
dne 17. 4. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in
vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s
toplo vodo v Občini Vransko
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o načinu
izvajanja gospodarske javne službe opravljanja in
vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v
Občini Vransko (Uradni list RS, št. 69/2003).
2. člen
V 6. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične osebe,
ki so lastniki ali investitorji objektov na območjih občine,
določenih v prejšnjem členu in ki sklenejo s koncesionarjem
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2. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni
razred
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS,št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in
67/17), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 68/2017) ter soglasja Ministrstva za
kulturo, št. 1004-61/2017/75 z dne 20. 2. 2018 izdajam v
zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače
direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko, katerega
ustanoviteljica je Občina Vransko

SKLEP
o uvrstitvi direktorja javnega zavoda
v plačni razred
1. Delovno mesto direktorja javnega zavoda ZAVOD ZA
KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO, PU 72702,
matična številka 1695703, se za določitev osnovne plače
uvrsti v 41. plačni razred.
2. Sklep velja od 1. 3. 2018 in se objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave
Občine Vransko«.
Številka: 0321/2017
Vransko, 26. 2. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
ZAPISNIKI
3. Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ki je bila v torek, 13.3.2018, ob 20. uri v Kulturnem domu
Vransko.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja
Presekar, Jože Matko, Ervin Pepel, Sonja Cencelj, Ivan
Kokovnik, Vid Križnik, Marjan Pečovnik, Alenka Lebeničnik,
Monika Vrankar in Ksenija Rovan Krivec (od 20.05),
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: /
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja
Godler
- ostali prisotni : Energetika Projekt d.o.o.: Rok Penec, ,
Župnija Vransko: Jože Turinek in Justin Sedeljšak, OŠ
Vransko-Tabor: Majda Pikl in Zavod sv. Rafaela Vransko:
Mojca Hrastnik
- ostali opravičeno odsotni: ČD Vransko: Janez Kropivšek
- mediji: Novi tednik in Radio Celje
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 10 članov občinskega sveta.
• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 10 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 275
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 12.12.2017
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Imenovanje občinske volilne komisije za mandatno
obdobje 2018-2022
4. Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na
območju Občine Vransko v letu 2017
5. Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju
Občine Vransko v letu 2017
6. Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto
2017 za storitev POMOČ NA DOMU
7. Poročilo o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za
socialno ogrožene občane Občine Vransko v obdobju od
1.1.2017 do 31.12.2017
8. Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na domu, z
veljavnostjo od 01.03.2018
9. Predlog spremembe ekonomske cene programov v
VRTCU VRANSKO
10. Mnenje o prijavljenih kandidatih na razpis za
ravnatelja II. Osnovne šole Žalec
11. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2018
12. Vloga Župnije Vransko za sofinanciranje obnove
župnijske cerkve sv. Mihaela Vransko
13. Vloga Čebelarskega društva Vransko za pomoč pri
izgradnji čebelnjaka
14. Razno
Po sprejemu dnevnega reda se je ob 20.05 pridružila še
svetnica Ksenija Rovan Krivec.

2|S tr a n

Številka 76/2018 – 26. 4. 2018
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21.
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne
12.12.2017
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. Sledilo je
glasovanje o potrditvi zapisnika 21. redne seje Občinskega
sveta Občine Vransko, z dne 12.12.2017: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 276
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 21. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 12.12.2017
v predloženem besedilu.
K točki 2 Pobude in vprašanja, ki so jih postavili
naslednji svetniki:
a) Sonja Cencelj
- Kdaj se bo pričela sanacija ovinka pred naseljem KALE na
LC 490112 Prapreče- Lipa in kdo je izbrani izvajalec? Župan
je predal besedo Mariji Jerman, ki je povedala, da je izbran
izvajalec podjetje HIP-KA d.o.o. iz Ljubljane, z deli se naj bi
pričelo takoj, ko bodo zato ustrezni vremenski pogoji.
- Kdaj se bo uredil udor dela cestišča na GC 093146 KapusProsivnik? Župan je odgovoril, da se bo cestišče ustrezno
uredilo še v spomladanskem času.
- Kako daleč je izgradnja transformatorske postaje v naselju
Male Prapreče? Župan je odgovoril, da je dokumentacija
pripravljena, z gradnja naj bi se pričelo še v letošnjem letu.
- Podala je pobudo, da bi se defibrilatorji namestili tudi po
ostalih bolj odročnih krajih v občini in ne samo v trgu
Vranskega, oziroma bi se kakšen že obstoječ defibrilator, ki
je nameščen v trgu prestavil v bolj oddaljen kraj. Župan je
odgovoril, da se bo ta problematika rešila z vzpostavitvijo
ekip prvih posredovalcev. Prvi posredovalci bodo člani
prostovoljnih gasilski društev v občini Vransko, ki bodo
ustrezno usposobljeni za nudenje prve pomoči. Aktivirani
bodo na podlagi alarmnega načrta oziroma s klicem na 112.
S formiranjem teh ekip bodo vsa štiri prostovoljna gasilska
društva v občini dobila defibrilatorje, ki bodo nameščeni na
gasilskem domu Ločica pri Vranskem, na gasilskem domu
Tešova in gasilskem domu Prekopa in na športni dvorani
Vransko. PGD Vransko ima v upravljanju tudi prenosni
defibrilator, ki je nameščen v gasilskem vozilu. Vsi ti
defibrilatorji, bodo namenjeni tudi za širšo uporabo in ne
samo za prve posredovalce. Glede pravilne uporabe
defibrilatorjev bodo za občane po posameznih gasilskih
domovih organizirana izobraževanja. V kolikor se bo pokazal
interes za nabavo defibrilatorjev s strani občanov, bo občina
prispevala cca 10% cene. To se je že zgodilo v naselju
Vindija, kjer so se odločili, da sami poskrbijo za nakup in
montažo.
b) Vid Križnik
- Podal je pobudo za ureditev okolice ekološkega otoka na
parkirišču pri gostišču Slovan. Župan je predal besedo Mariji
Jerman, ki je povedala, da se bo najverjetneje še v
spomladanskem času urejalo celotno parkirišče v tem delu
trga, saj je izvajalec del že izbran. S samo ureditvijo, pa bo
tudi
ekološki
otok
dobil
ustrezno
podobo.
c) Marjan Pečovnik
- Povedal je, da v kolikor v športni dvorani Vransko poteka
večja prireditev, imajo obiskovalci le-te težave z iskanjem
lokacije same prireditve, saj ima ZKTŠ Vransko naslov na
Vransko 134, kjer je kulturni dom. Za prireditev je potrebno
navesti naslov, kjer se ZKTŠ Vransko dejansko nahaja to je
Vransko 23. Predlagal je, da se zadeva ustrezno uredi, da v
bodoče ne bi prišlo do takšnih zapletov. Župan je odgovoril,
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da se bo pobuda prenesla na Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko.

Sofinanciranje se izvede v obdobju petih let po 12.000€
letno.

č) Anica Jagodič
- Podala je pritožbo občana Rajka Vrbovška za ureditev
izvajanja zimske službe na poti do njegove hiše, saj naj bi bil
v letošnjem letu kar nekajkrat dobesedno odrezan od sveta.
Župan je povedal, da pritožbo prvič sliši, saj gospod
Verbovšek v času izvajanja zimske službe pritožbe na
občino ni podal. V mesecu novembru so bile v Informatorju
objavljene vse relacije izvajanja zimske službe z telefonskimi
številkami izvajalcev s tem namenom, da občani v primeru
težav lahko let-te takoj javijo. Pritožba se bo prenesla
izvajalcu zimske službe, drugače pa na občino prav veliko
pritožb glede izvajanja zimske službe ni prišlo.

K točki 9 Predlog spremembe ekonomske cene
programov v VRTCU VRANSKO
Župan je predal besedo Majdi Pikl ravnateljici OŠ VranskoTabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev. Nato je odprl
razpravo, v kateri je sodeloval Jože Matko. Sledilo je
glasovanje o sprejemu spremembe sklepa ekonomske cene
programov v VRTCU VRANSKO: 10 glasov ZA, 1 glas
PROTI

d) Jože Matko
- Pritožil se je o ne pravočasnem izvajanju zimske službe na
JP 916081 Prilope. Župan je povedal, da je potrebno v
takem primeru obvestiti občino, oziroma klicati izvajalca. V
tem delu je za izvajanje zimske služba zadolžena Kmetijska
zadruga, ki je imela kar nekajkrat okvaro, vendar so vsakič
poskrbeli za nadomestnega izvajalca.
- Kako daleč je z vzdrževanjem gozdnih cest za leto 2018?
Župan je odgovoril, da plan vzdrževanje gozdnih cest za leto
2018 za enkrat še ni pripravljen, takoj, ko bo prispela
pogodba s strani ministrstva in bo le-ta podpisana se bo v
sodelovanju z gozdarji pripravil tudi plan.
e) Ksenija Rovan Krivec
- Kaj se dogaja na področju otroškega zobozdravstva na
Vranskem, glede na to da je bil z dosedanjo izvajalko dr.
Majdo Gorenjak podpisan sporazum o odvzemu koncesije in
se je že nekaj sej nazaj obravnavala vloga za izdajo
koncesije, ki jo je podala dr. Petra Kosanović? Župan je
odgovoril, da je Občina Vransko na podlagi vloge dr. Petre
Kosanović izvedla javni razpis za podelitev koncesije, vendar
ji dodatne koncesije nato ni uspelo pridobiti. Zatem se je
spremenil Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je še zaostril
pogoje za podelitev koncesije in to dopušča le v primeru, da
javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti opravljanja
zdravstvene službe. Glede na trenutno stanje na ministrstvu
in na vladi pa se pričakuje da bo zdravstveni dom sestavil
ekipo. Direktorica ZD Žalec naj bi že navezala stik z dr.
Gorenjakovo glede odkupa opreme, povedala je tudi, da ima
že nadomestno zdravnico. Zadeva se naj bi uredila še pred
koncem tega šolskega leta, ključnega pomena je predvsem
to, kako se bodo dogovorili glede odkupa opreme.
Ambulanta naj bi bila javna v kateri se bo izvajalo otroško
zobozdravstvo in pa delno tudi zobozdravstvo za odrasle.
Šolski sistematski pregledi za enkrat ostajajo v ZD Žalec.
Dokler se zadeva na Vranskem ne uredi bo občina še naprej
krila stroške prevoza otrok v Žalec.
K točki 12 Vloga Župnije Vransko za sofinanciranje
obnove župnijske cerkve sv. Mihaela Vransko
Župan je po uvodni obrazložitvi predal besedo
predstavnikoma Župnije Vransko, župniku Jožetu Turineku in
ključarju Justinu Sedeljšaku, ki sta podrobneje predstavila
potek obnove župnijske cerkve sv. Mihaela Vransko. Po
zaključeni obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri je
sodeloval Jože Matko. Sledilo je glasovanje: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 277
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, o
sofinanciranju obnove župnijske cerkve sv. Mihaela iz
proračuna Občine Vransko v skupni vrednosti 60.000€.
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 278
Občinski svet Občine Vransko potrdi spremembo
ekonomsko cene za vrtec Vransko, kot sledi:
- dnevni program za otroke v oddelkih prvega
starostnega obdobja (1-3 let),v višini 420,84€
- dnevni program za otroke v oddelkih drugega
starostnega obdobja ( 3-6 let), v višini 366,07€
Cene pričnejo veljati s 1.3.2018.
K točki 6 Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za
leto 2017 za storitev POMOČ NA DOMU
Župan je predal besedo Mojci Hrastnik, direktorici Zavoda sv.
Rafaela Vransko, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato
je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 279
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Poročilom o
delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2017 za storitev
POMOČ NA DOMU.
K točki 7 Poročilo o pripravi in razdelitvi toplih obrokov
za socialno ogrožene občane Občine Vransko v obdobju
od 1.1.2017 do 31.12.2017
Župan je predal besedo Mojci Hrastnik, direktorici Zavoda sv.
Rafaela Vransko, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato
je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 280
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Poročilom o
pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene
občane Občine Vransko v obdobju od 1.1.2017 do
31.12.2017.
K točki 8 Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na domu,
z veljavnostjo od 01.03.2018
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je besedo predal
Mojci Hrastnik, direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko, ki je
zadevo podrobneje obrazložila. Po končani obrazložitvi je
odprl razpravo v kateri je sodeloval Marjan Pečovnik, ki je
predlagal, da se cena za uporabnika zaokroži na znesek 5€,
subvencija občine, pa bi tako znašala 12,41€. Ostali svetniki
so se s predlogom strinjali. Sledilo je glasovanje o izdaji
soglasja k ceni storitve pomoč na domu v skladu s
predlogom Marjana Pečovnika: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 281
Občinski svet Občine Vransko je podal soglasje k ceni
storitve »Pomoč družini na domu« v višini 17,41€.
Subvencija občine znaša 12,41€, cena za uporabnike
storitve znaša 5,00€ na uro.
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Cena velja od 1.3.2018 dalje.
K točki 4 Poročilo koncesionarja o poslovanju in
izvajanju
gospodarskih
javnih
služb
rednega
vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja
javnih površin na območju Občine Vransko v letu 2017
Župan je predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike
Projekt d.o.o., ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je
odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 282
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Poročilom
koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih
javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter
urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine
Vransko v letu 2017.
K točki 5 Poročilo koncesionarja o poslovanju in
izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote
na območju Občine Vransko v letu 2017
Župan je predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike
Projekt d.o.o., ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je
odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 283
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Poročilom
koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske
javne službe dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine
Vransko v letu 2017.
K točki 3 Imenovanje občinske volilne komisije za
mandatno obdobje 2018-2022
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Kseniji Rovan
Krivec, ki je podala obrazložitev, nato je odprl razpravo v
kateri ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o sprejemu
sklepa o imenovanje občinske volilne komisije za mandatno
obdobje 2018-2022: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 284
Občinski svet Občine Vransko imenuje občinsko volilno
komisijo v naslednji sestavi:
Predsednica: Brigita Miklavc, Vransko 179, 3305 Vransko
Namestnica predsednice: Lidija Goričan, Brode 24a,
3305 Vransko
Članica: Katjuša Lesjak, Vransko 152a, 3305 Vransko
Namestnica članice: Špela Pečovnik, Brode 24b, 3305
Vransko
Članica: Damijana Podbregar, Vransko 14, 3305 Vransko
Namestnica članice: Apolonija Semprimožnik, Jeronim
33, 3305 Vransko
Član: Jože Semprimožnik, Jeronim 33, 3305 Vransko
Namestnik člana: Emil Jelen, Vransko 175, 3305
Vransko.
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podaji mnenja o prijavljenih kandidatih na razpis za
ravnatelja II. Osnovne šole Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 285
Občinski svet Občine Vransko meni, da je od kandidatke
za ravnateljico II. OŠ Žalec Petre Petrovič Pražnikar,
glede na predstavljen program vodenja v obdobju 20182023, mogoče pričakovati uspešno vodenje šole, zato
daje pozitivno mnenje k njeni kandidaturi.
Občinski svet Občine Vransko meni, da je od kandidata
za ravnatelja II. OŠ Žalec Aljoše Šipa, glede na
predstavljen program vodenja v obdobju 2018-2023,
mogoče pričakovati uspešno vodenje šole, zato daje
pozitivno mnenje k njegovi kandidaturi.
K točki 11 Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2018
Uvodno obrazložitev je podal župan in predal besedo Mariji
Jerman, ki je zadevo podrobneje razložila, nato je odprl
razpravo v kateri so sodelovali: Ivan Kokovnik, Jože Matko in
Ksenija Rovan Krivec. Sledilo je glasovanje o dopolnitvi
letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 286
Občinski svet Občine Vransko potrdi Dopolnitev letnega
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu, z
upoštevanjem popravka pri zaporedni št. 8, velikost
nepremičnine - namesto 47m2 se upošteva 66,30m2.
K točki 13 Vloga Čebelarskega društva Vransko za
pomoč pri izgradnji čebelnjaka
Župan je opravičil odsotnost predsednika Čebelarskega
društva Vranska Janeza Kropivška, ter podal obrazložitev,
nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovala Ivan Kokovnik
in Ksenija Rovan Krivec. Sledilo je glasovanje o sklepu za
sofinanciranje izgradnje čebelnjaka: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 287
Občinski svet občine Vransko sprejme sklep, da Občina
Vransko za potrebe izgradnje čebelnjaka Čebelarskega
društva Vransko iz občinskega proračuna zagotovi
sredstva za nabavo materiala, v vrednosti do 4.520,00€.
Občina pri omenjenem projektu nastopi kot investitor in
pridobi gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega
objekta. Izvedbo del in stroške opreme zagotovi
Čebelarsko društvo Vransko. Po zaključeni izgradnji se
čebelnjak preda OŠ Vransko-Tabor v upravljanje, za
potrebe čebelarskega krožka Čebelica Vransko,
ki
deluje v okviru OŠ Vransko-Tabor.
K točki 14 Razno
/
Seja je bila zaključena ob 22.30.

K točki 10 Mnenje o prijavljenih kandidatih na razpis za
ravnatelja II. Osnovne šole Žalec
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Kseniji Rovan
Krivec, ki je podala obrazložitev, nato je odprl razpravo v
kateri je sodelovala Sonja Cencelj. Sledilo je glasovanje
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Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

