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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 naslednji dnevni red 4. dopisne seje:  

1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov (po e-pošti) 
2. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko – hitri postopek 
3. Potrditev zapisnikov 9. redne seje z dne 19. 2. 2020, 2. dopisne seje z dne 13. 3. 

2020 in 3. dopisne seje z dne 27. 3. 2020 
4. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije 

Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. – hitri postopek 
5. Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2019 
6. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih služb rednega 

vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin 
7. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost 

operaterja distribucijskega omrežja toplote 
8. Letno poročilo koncesionarja za izvajanja socialno varstvene storitve Pomoč 

družini na domu 
9. Letna poročila javnih zavodov (Osnovna šola Vransko-Tabor, Zavod za kulturo, 

turizem in šport Vransko, Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Glasbena šola »Risto Savin« Žalec, II. 
osnovna šola Žalec, UPI ljudska univerza Žalec) 

10. Letno poročilo Občine Vransko o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2019 

11. Vloga za sofinanciranje nastopa na EP v teakwondoju  
 

 
ZA     PROTI 

 
 
2. Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 
občine Vransko po hitrem postopku. 
 
 

ZA     PROTI 
 
 
3. Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 
občine Vransko v predlaganem besedilu. 

 
 

ZA     PROTI 
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4. Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 19. 2. 2020 
v predloženem besedilu. 

 
 

ZA     PROTI 
 

 
5. Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 13. 3. 
2020 v predloženem besedilu. 

 
 
ZA     PROTI 

 
 
6. Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 27. 3. 
2020 v predloženem besedilu. 

 
 
ZA     PROTI 

 
 
7. Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o spremembah Odloka o ureditvi 
statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. po 
hitrem postopku. 
 

ZA     PROTI 
 
 
8. Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o spremembah Odloka o ureditvi 
statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. v 
predlaganem besedilu. 
 
 

ZA     PROTI 
 
 
9. Za leto 2019 se podelijo naslednja priznanja Občine Vransko: 
 

grb Občine Vransko 
• Ivanu Kokovniku iz Stopnika - za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni 
skupnosti 
 

plaketa Občine Vransko 
• družini Zorko - za prispevek k razvoju turizma in prepoznavnosti občine 
 

priznanje Občine Vransko 
• Uredniškemu odboru za izdajo zbornika Vransko skozi čas - za strokovno 
orisano celovito dogajanje na Vranskem od rimskih časov do danes  
• Medobčinskemu društvu invalidov Žalec - za nudenje socialne pomoči 
invalidom ter njihovo vključevanje v družbo 
• Rotary clubu Žalec - za soorganizacijo dobrodelnih koncertov Žarek upanja in 
zbiranje sredstev za otroke iz socialno šibkih družin 

 
 

ZA     PROTI 
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10. Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim poročilom o poslovanju in 
izvajanju gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 
12. 2019. 
 

ZA     PROTI 
 
 
11. Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom koncesionarja o 
poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Vransko v letu 2019. 
 
 

ZA     PROTI 
 
 
12. Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom o delu Zavoda sv. 
Rafaela Vransko za leto 2019 za storitev Pomoč na domu.  
 
 

ZA     PROTI 
 
 
13. Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z letnimi poročili (za leto 2019) 
naslednjih javnih zavodov: 

- Osnovna šola Vransko-Tabor,  
- Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko,  
- Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec,  
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec,  
- Glasbena šola »Risto Savin« Žalec,  
- II. osnovna šola Žalec,  
- UPI ljudska univerza Žalec 

 
 

ZA     PROTI 
 
 
14. Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim poročilom Občine Vransko 

o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o 
njihovih učinkih za leto 2019. 

 
ZA     PROTI 

 
 
15. Občinski svet Občine Vransko potrdi sklep, da se Emi Mešič, Brode 25, 3305 
Vransko, za udeležbo na Evropskem prvenstvu v taekwondoju 2020, ki bo potekalo v 
Pragi na Češkem, iz občinskega proračuna nameni 350 €. 
 
 

ZA     PROTI 
 
 
 
Prosimo, da glasovalni list po opravljenem glasovanju vrnete na elektronski naslov 
obcina.vransko@vransko.si in sicer najkasneje do torka, 21. 4. 2020, do 16. ure. 


