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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, 18. 5. 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 in 94/2020)  
 

 
S K L I C U J E M  

5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Vransko,  
ki bo po elektronski pošti potekala od ponedeljka, 18. 5. 2020, od 15. ure dalje,  

do srede, 20. 5. 2020, do 15. ure.   
 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 

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 

 
 

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. 
 
Ad2:  
Osnutek zapisnika 4. dopisne seje občinskega sveta je priložen. Predlagana je potrditev 
zapisnika v predloženem besedilu. 
 
Ad3:  
Zaradi epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 in z njo povezanih omejevalnih ukrepov oblasti 
je občinski svet na predlog župana, v skladu s priporočili Vlade Republike Slovenije o 
izvajanju omilitvenih ukrepov za omejevanje negativnih finančnih posledic epidemije, na 3. 
dopisni seji dne 27. 3. 2020 sprejel Sklep o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike 
storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda na območju 
občine Vransko od 1. 3. 2020 do preklica. S tem so se prihodki občinskega proračuna na 
mesečni ravni zmanjšali za cca 12.000 evrov.   
Dne 14. 5. 2020 je Vlada RS epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 preklicala. Odlok o 
preklicu epidemije je začel veljati 15. 5. 2020, uporablja pa se od 31. 5. 2020. Ker so s tem 
prenehali razlogi in namen, zaradi katerih je bil sklep o oprostitvi plačila omrežnine sprejet, 
občinskemu svetu predlagam, da sprejme sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o oprostitvi 
plačila omrežnine, ki bo začel veljati 1. 6. 2020. 
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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 srede, 20. 5. 2020, do 15. ure. 
 
Gradivo za 5. 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). 

 
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. 
 


