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ČLAN/-ICA OBČINSKEGA SVETA: ……………………………………………………………  
                                                       (ime in priimek) 

 
 
Navodilo za glasovanje: 
Glasujete tako, da obkrožite (lahko pa tudi podčrtate, odebelite...) besedo »ZA« ali »PROTI«. 
 
 

 
PREDLOGI SKLEPOV: 

 
 
1. Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o oprostitvi plačila omrežnine za 
uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja 
odpadnih voda na območju občine Vransko v predlaganem besedilu. 

 
 

ZA     PROTI 
 
 
2. Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe o izvajanju financiranja vzgoje in 
izobraževanja v letu 2020 št.: 0140-01/2020-5/7 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev materialnih stroškov JZ OŠ Vransko-Tabor na podlagi 
mesečnega zahtevka z ustreznimi prilogami (računi). 
 
 

ZA     PROTI 
 
 
3. Potrdi se predlog zamrznitve Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko 
(Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018, 78/2018, 84/2019) in povrnitev vseh 
stroškov plač in materialnih stroškov v Vrtcu Vransko od 1. 3. 2020 do preklica 
epidemije na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi prilogami (plačilne liste 
zaposlenih, računi). Starši so od 1. 3. 2020 do preklica plačila za vrtec oproščeni. 

 
 

ZA     PROTI 
 
 
4. Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot 
javne službe za območje Občine Vransko v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica 
epidemije koronavirusa ter povrnitev stroškov plač in materialnih stroškov 
Medobčinski splošni knjižnici Žalec v ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega 
zahtevka z ustreznimi prilogami (plačilne liste, računi). 

 
 

ZA     PROTI 
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5. Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-5/4 o zagotavljanju sredstev 
iz občinskega proračuna za leto 2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev materialnih stroškov Glasbeni šoli »Risto Savin« Žalec v 
ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi prilogami 
(računi). 
 

ZA     PROTI 
 

 
6. Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-5/6 o zagotavljanju sredstev 
iz občinskega proračuna za leto  2020 od 16. 3. 2020 do preklica epidemije 
koronavirusa ter povrnitev materialnih stroškov II. osnovni šoli Žalec v 
ustanoviteljskem deležu na podlagi mesečnega zahtevka z ustreznimi prilogami 
(računi). 
 

ZA     PROTI 
 
 
7. Potrdi se predlog zamrznitve Pogodbe št.: 140-01/2020-5/11 o zagotavljanju sredstev 
iz občinskega proračuna v letu 2020 od 13. 3. 2020 do preklica epidemije koronavirusa 
ter povrnitev stroškov plač in materialnih stroškov ZKTŠ Vransko na podlagi 
mesečnega zahtevka z ustreznimi prilogami (plačilne liste zaposlenih, računi). 
 
 

ZA     PROTI 
 
 
 

Prosimo, da glasovalni list po opravljenem glasovanju vrnete na 
elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si in sicer najkasneje do 
petka, 27. 3. 2020, do 14. ure. 

 
 


