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OBČINA VRANSKO – ŽUPAN 
Vransko 59, 3305 Vransko 

Tel.: (03) 703 28 00, E-pošta: obcina.vransko@vransko.si

 
Številka: 0320/2020                           Vransko, 14. 4. 2020    
 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 23.a člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 42/00, 13/01 ter Uradne objave 
Občine Vransko, št. 54/2016)  
 

S K L I C U J E M  
4. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Vransko,  

ki bo po elektronski pošti potekala od torka, 14. 4. 2020, od 16. ure dalje,  
do torka, 21. 4. 2020, do 16. ure.   

 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 

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  
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Ad1:  
Vprašanja in pobude lahko občinski svetniki v času trajanja dopisne seje naslovijo na 
elektronski naslov župana (franc.susnik55@gmail.com) ter v vednost ostalim članom 
občinskega sveta in članom kolegija župana. 
 
Ad2:  
Predlaga se takšna dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko, da bo v 
primeru nemožnosti sklica redne seje zaradi višje sile, zapisnik seje občinskega sveta 
izjemoma mogoče potrditi tudi na dopisni seji. Predloga sklepov in obrazložitev so priloženi. 
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Ad3:  
Osnutki zapisnikov 9. redne, 2. dopisne in 3. dopisne seje občinskega sveta so priloženi. 
Predlagana je potrditev zapisnikov v predloženem besedilu. 
 
Ad4:  
Obstoječi Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja 
Žalec, d.o.o. je bil sprejet leta 2015. V zadnjih petih letih je na področju upravljanja dejavnosti 
v JKP Žalec, d.o.o.  prišlo do določenih sprememb, zato je primerno dejavnosti, ki jih JKP 
Žalec ne opravlja več, iz odloka izločiti, v odlok pa uvrstiti tiste dejavnosti, ki jih JKP Žalec 
dejansko izvaja, pa v odloku niso navedene. Obširnejša obrazložitev je priložena. 
 
Ad5:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je dne 28. 2. 2020 v 
Uradnih objavah Občine Vransko, na spletni strani Občine Vransko in na oglasni deski 
Občine Vransko objavila Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev priznanj Občine 
Vransko za leto 2019. Do roka za posredovanje predlogov, tj. do 27. 3. 2020, so na naslov 
komisije prispeli predlogi štirih predlagateljev, ki so podali šest predlogov. Komisija je 
prispele predloge obravnavala in pripravila predlog sklepa za sprejem na občinskem svetu, 
kot sledi iz priloženega zapisnika 3. dopisne seje komisije. 
 
Ad6:  
Letno poročilo koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja 
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za leto 
2019 je priloženo. Predlagana je seznanitev občinskega sveta z letnim poročilom 
koncesionarja - Energetike Projekt, d.o.o.. 
 
Ad7:  
Letno poročilo koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Vransko za leto 2019 je priloženo. 
Predlagana je seznanitev občinskega sveta z letnim poročilom koncesionarja - Energetike 
Projekt, d.o.o.. 
 
Ad8:  
Letno poročilo koncesionarja za izvajanja socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu 
je priloženo. Predlagana je seznanitev občinskega sveta z letnim poročilom koncesionarja - 
Zavoda sv. Rafaela Vransko. 
 
Ad9: 
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) so priložena. Predlagana je seznanitev občinskega sveta z letnimi poročili navedenih 
javnih zavodov.  
 
Ad10: 
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in 
o njihovih učinkih za leto 2019 je priloženo. Predlagana je seznanitev občinskega sveta z 
letnim poročilom. 
 
Ad11: 
Predlagano je sofinanciranje nastopa vlagateljice Eme Mešič na Evropskem prvenstvu v 
taekwondoju, ki bo med 19. in 26. aprilom 2020 potekalo v Pragi. Vloga vlagateljice ter 
obširnejša obrazložitev sta priloženi. 
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Prosim, da na priloženem glasovalnem listu glasujete o vseh predlogih sklepov.  
 
Svojo voljo izrazite tako, da obkrožite ali kako drugače (podčrtate, odebelite…) besedo »ZA« 
ali »PROTI«.  
 
Prosim, da po opravljenem glasovanju glasovalni list vrnete na elektronski naslov 
obcina.vransko@vransko.si, najkasneje do torka, 21. 4. 2020, do 16. ure. 
 
Gradivo za 4. dopisno sejo občinskega sveta je objavljeno na spletni strani Občine Vransko 
(https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/). 
 
 
 
     žig    ŽUPAN 
              Franc Sušnik l. r. 
 
 
 
Priloge: 

- kot v tekstu. 
 
 
Poslati: 

- članom Občinskega sveta Občine Vransko (na e-naslove po seznamu), 
- Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., direktorju Matjažu Zakonjšku (na e-naslov), 
- Energetika Projekt, d.o.o., direktorju Janku Drči (na e-naslov), 
- Zavod sv. Rafaela Vransko, direktorici mag. Mojci Hrastnik (na e-naslov), 
- JZ Osnovna šola Vransko-Tabor, ravnateljici Majdi Pikl (na e-naslov), 
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec, direktorici Jolandi Železnik (na e-naslov), 
- Glasbena šola »Risto Savin« Žalec, ravnatelju mag. Gorazdu Kozmusu (na e-naslov), 
- II. osnovna šola Žalec, ravnateljici Petri Petrovič Pražnikar (na e-naslov), 
- Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, direktorici Suzani Felicijan Bratož (na e-
naslov), 
- Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec, direktorici dr. Hani Šuster Erjavec (na e-
naslov), 
- UPI ljudska univerza Žalec, direktorici Franji Centrih (na e-naslov). 

 
V vednost: 

- načelnici Upravne enote Žalec Simoni Stanter (na e-naslov), 
- poslancu v Državnem zboru RS Aleksandru Reberšku (na e-naslov), 
- poslancu v Državnem zboru RS Niku Prebilu (na e-naslov), 
- uslužbencem občinske uprave Občine Vransko (na e-naslove po seznamu), 
- uslužbenkam skupne občinske uprave občin Tabor in Vransko - računovodstvo (na e-
naslove po seznamu), 
- zunanjim članom odborov občinskega sveta (na e-naslove po seznamu), 
- predsednikom občinskih odborov političnih strank (na e-naslove po seznamu ali z 
redno pošto), 
- medijem (na e-naslove po seznamu). 
 

Objaviti: 
- na oglasni deski Občine Vransko, Vransko 59, 
- na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si . 

 
Vložiti: 

- v zbirko dokumentarnega gradiva, tu. 
 


