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OBČINA VRANSKO – OBČINSKI SVET 
Vransko 59, 3305 Vransko 

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

 
Številka: 0320/2020                           Vransko, 20. 5. 2020    
 

 
Z A P I S N I K 

5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko  
 
 

5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od 
ponedeljka, 18. 5. 2020, od 15. ure dalje, do srede, 20. 5. 2020, do 15. ure.  
 
Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a člena Poslovnika Občinskega sveta občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
54/2016 in 94/2020), saj zaradi omejevalnih ukrepov v času epidemije koronavirusa SARS-
CoV-2 ni bilo pogojev za sklic redne ali izredne seje. 
 
Članom občinskega sveta je bilo vabilo in gradivo za sejo s predlogi sklepov vročeno po 
elektronski pošti. 
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja dopisne seje glasovali vsi člani 
občinskega sveta.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 

1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov (po e-pošti) 
2. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje z dne 21. 4. 2020 
3. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike 

storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda na 
območju občine Vransko 

 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagan dnevni red seje. 
 
Sklep št. 153 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni red 5. dopisne seje:  

1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov (po e-pošti) 
2. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje z dne 21. 4. 2020 
3. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi plačila omrežnine za 

uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja 
odpadnih voda na območju občine Vransko 

 
Ad1:  
Člani občinskega sveta so lahko v času trajanja dopisne seje vprašanja in pobude po 
elektronski pošti naslavljali na župana. 
 
V času trajanja dopisne seje ni bilo na župana naslovljeno nobeno vprašanje ali pobuda. 
 
Ad2:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:  
»Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 21. 4. 2020 v 
predloženem besedilu.« 
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Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel. 
 
Sklep št. 154 
Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 21. 4. 2020 
v predloženem besedilu. 
 
Ad3:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 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.« 
 
Rezultat glasovanja: 9 glasov ZA, 2 glasova PROTI 
 
V skladu s četrtim odstavkom 23.a člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016 in 
94/2020) predlog sklepa ni bil sprejet, saj sta na dopisni seji dva člana občinskega sveta 
glasovala PROTI.  
 
 
Dopisna seja je bila zaključena dne 20. 5. 2020, ob 15. uri. 
 
 
 
Zapisal:    žig    ŽUPAN 
Rudolf Pušnik l. r.             Franc Sušnik l. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


