
oBirNA vRANSKo - Zup^rN
Vransko 59, 3305 Vransko

Tel.: (03) 703 28 00, E-po5ta: obcina.vransko@vransko.si

Stevilka: O32O12O2O Vransko, 22. 5.2020

Na podlagi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Uradni list RS, it. 17110 in 53/10 ter Uradne
objave Obdine Vransko, 5t. 2112012, 4612015 in 5412016) in 23. 6lena Poslovnika
Obdinskega sveta Obdine Vransko (Uradni list RS, St.44199, 42100,13/01 ter Uradne objave
Ob6ine Vransko, 3t. 5412016 in 9412020)

SKLICUJEM
3. izredno sejo Ob6inskega sveta Ob6ine Vransko,

ki bo v torek, 26. 5. 2020, ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. dopisne seje z dne 20. 5.2020
2. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi pla6ila omreZnine za uporabnike

storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in di56enja odpadnih voda na
obmodju obdine Vransko

Obrazloiitev:
Adl:
Osnutek zapisnika 5. dopisne seje obdinskega sveta je priloZen. Predlagana je potrditev
zapisnika v predloZenem besedilu.

Ad2:
Zaradi epidemije novega koronavirusa SARS-CoV-2 in z njo povezanih omejevalnih ukrepov
je ob6inski svet na predlog Zupana, v skladu s priporodili Vlade Republike Slovenije o
izvajanju omilitvenih ukrepov za omejevanje negativnih finandnih posledic epidemije, na 3.
dopisni seji dne 27. 3. 2020 sprejel Sk/ep o oprostitvi plaCila omre1nine za uporabnike
storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in iiSienja odpadnih voda na obmoiju
obiine Vransko z veljavnostjo od 1.3.2020 do preklica.
Dne 14. 5.2020 je Vlada RS epidemijo novega koronavirusa SARS-CoV-2 preklicala. Odlok
o preklicu epidemije jezalel veljati 15. 5. 2020, uporablja pa se od 31 .5.2020. Ker je s tem
prenehal poglavitni razlog, zaradi katerega je bil sklep o oprostitvi pla6ila omreZnine sprejet,
obdinskemu svetu predlagam, da sprejme sklep o prenehanju veljavnosti le-tega, ki bo zadel
veljati 1. 6. 2020.
Obdinski svet je predmetni predlog sklepa 2e obravnaval in o njem odlodal na 5. dopisni seji,
kije potekala med 18. in 20.5.2020. Za sprejem predlaganega sklepa je takrat glasovalo g
dlanov obdinskega sveta, proti sprejemu pa sta glasovala 2 dlana ob6inskega sveta. Zaradi
poslovni5kega dolodila (6etrti odstavek 23.a 6lena), da je predlog sklepa, ki je predloZen na
dopisno sejo sprejet, 6e so za sklep glasovali vsi svetniki, ki so do roka oddali svoj glas,
predmetni predlog sklepa na 5. dopisni seji ni bil sprejet. Za takSen primer poslovnik
predvideva sklic izredne seje ali uvrstitev todke dnevnega reda na prvo naslednjo redno sejo.
Ker prina5a nesprejem predmetnega sklepa neposredne finandne posledice za obdinski
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proradun (na mesedni ravni cca 11.000 evrov manj prihodkov), sem se odlodil za sklic
izredne seje.

Prosim, da ob udele2bi na izredni seji upoitevate priporodene ukrepe za prepredevanje
6irjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2, tj. da si pred vstopom v Kulturni dom Vransko
nadenete za5ditno masko, razkuZite roke ter upo5tevate medosebno varnostno razdaljo vsaj
1,5 m.
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Priloge
kot v tekstu

Poslati:
- dlanom Ob6inskega sveta Obdine Vransko (na e-naslove po seznamu),

Objaviti:
- na oglasni deski Obdine Vransko, Vransko 59,
- na spletni strani Ob6ine Vransko www.vransko.si .

Gradivo za sejo je ob.javljeno na spletni strani Obcine Vransko www.vransko.si -
https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-sveuseie-obcinskeqa-sveta/.

V vednost:
- Javno komunalno podjetje Zalec, d.o.o., direktorju Matja2u Zakonjsku (na e-naslov).
- nadelnici Upravne enote Zalec Simoni Stanter (na e-naslov),
- poslancu v Dr2avnem zboru RS Aleksandru Reberiku (na e-naslov),
- poslancu v Dr2avnem zboru RS Niku Prebilu (na e-naslov),
- uslu2bencem ob6inske uprave Obdine Vransko (na e-naslove po seznamu),
- uslu2benkam skupne obdinske uprave ob6in Tabor in Vransko - radunovodstvo (na e-
naslove po seznamu),
- zunanjim 6lanom odborov obcinskega sveta (na e-naslove po seznamu),
- predsednikom obdinskih odborov politi6nih strank (na e-naslove po seznamu ali z
redno posto),
- medijem (na e-naslove po seznamu).

Vlo2iti:
- v zbirko dokumentarnega gradiva, tu.


