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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  

Vransko, 29. maj 2020                                              Številka 95/2020 
 

                                    
V S E B I N A 

AKTI 

 
1. SKLEP o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike 
storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda 
in čiščenja odpadnih voda na območju občine Vransko 

ZAPISNIKI 

 
2. ZAPISNIK 4. dopisne seje občinskega sveta 
 
 
 

A K T I 

1. Sklep o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike 
storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda 
in čiščenja odpadnih voda na območju občine Vransko 

Na podlagi 16. in 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) je Občinski svet Občine 
Vransko na predlog župana Občine Vransko na 3. dopisni 
seji dne 27. 3. 2020 sprejel naslednji  

S K L E P 
o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike 

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

občine Vransko 

1. člen 

Zaradi epidemije novega koronavirusa SARS-CoV-2 in z njo 
povezanih omejevalnih ukrepov oblasti se, v skladu s 
priporočili Vlade Republike Slovenije o izvajanju omilitvenih 
ukrepov za omejevanje negativnih finančnih posledic 
epidemije,  vsi uporabniki storitev 

- oskrbe s pitno vodo,  
- odvajanja odpadnih voda, 
- čiščenja odpadnih voda,  

ki jih na območju Občine Vransko izvaja Javno komunalno 
podjetje Žalec d.o.o., za obdobje od 01.03.2020 do preklica 
oprostijo plačila omrežnine. 

 

2. člen 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu 
in se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 

 
Številka: 007-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 27. 3. 2020                                Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

2. Zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko  

 
4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od torka, 14. 4. 2020, od 16. 
ure dalje, do torka, 21. 4. 2020, do 16. 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), 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. 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 
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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  
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA in ker nihče ni glasoval 
PROTI predlagan dnevni red seje sprejel. 
 
Sklep št. 138 
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 
 
Ad1:  
Člani občinskega sveta so lahko v času trajanja dopisne seje 
vprašanja in pobude po elektronski pošti naslavljali na 
župana. 
 
Peter Reberšek:  
4. točka: Ima Občina Vransko kakšen predlog glede 
spremembe odloka pri JKP Žalec? 
7. točka: Glede toplovoda. Toplovod dela izgubo? Kako se 
bo pokrila? Koliko je neplačanih zapadlih terjatev v 2019? 
Katere so? Lahko odjemalci pričakujejo zahtevo po dvigu 
cene?« 
 
Župan:  
- Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja 
in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. je 
bil med občinami ustanoviteljicami predhodno usklajen in v 
tej fazi sprejemanja kot predlagatelj in predstavnik Občine 
Vransko nimam dodatnih predlogov. Glede na to, da se 
sprejema na šestih občinskih svetih občin ustanoviteljic je v 
tej fazi kakršnakoli sprememba možna le po predhodni 
uskladitvi. 
- Energetika Projekt d.o.o. je iz naslova dejavnosti toplotne 
oskrbe ustvarila na letnem nivoju izgubo v višini 48 961,51€, 

kot je razvidno iz priloženega finančnega poročila. Izguba je 
posledica pokrivanja kreditnih obveznosti iz naslova investicij 
in visokih stroškov amortizacije iz naslova katere se izguba 
tudi pokriva.  
- Firma beleži na dan 31.12.2019 46.000 € obveznosti od 
tega  36.000 € zapadlih obveznosti do dobaviteljev in 
-  98.601€  kratkoročnih terjatev do poslovnih subjektov od 
tega 56.608 do Energetike Vransko d.o.o. v stečaju, 25.734  
do porabnikov toplotne energije in 16.259 do drugih.  
- Na. dan 31.12.2019 pa še skupaj 187.000 kreditnih 
obveznosti (Ekosklad, Santosa). Zaloga sekancev in 
kurilnega olja na dan 31.12.2019 pa je ocenjena na 21.000 
€. 
- Vsak eventuelen dvig cen mora potrditi Javna agencija RS 
za energijo. Glede na nizke tržne cene naftnih derivatov 
ocenjujem, da na daljši rok ni pogojev za dvig cene toplotne 
oskrbe. 
 
Breda Čvan:  
1. Pobuda: Prenašam pobudo vaščanov po čiščenju potoka 
Kisovec (enormne količine peska in nesnaga) v naselju 
Prekopa v dolžini cca 170 metrov (nekje od  male čistilne 
naprave Prekopa proti regionalni cesti Vransko - Šentrupert). 
 
2. Vprašanje: Glede na izjave ministra za infrastrukturo 
(cestni promet), da se bodo v tem času (koronavirus) 
pospešeno izvajali že dorečeni projekti, me zanima, ali k 
temu sodi tudi projekt "Hodnik za pešce v Prekopi? Ali se 
lahko pridobi kakšna informacija glede tega? 
 
Župan:  
1. Zamuljenost in s tem povečana poplavna ogroženost 
bližnjih stanovanjskih objektov in javne poti JP 992 801 
Prekopa - Blate - Podlog, ki poteka neposredno ob potoku 
Kisovec je dejstvo, ki dodatno utemeljuje vašo pobudo.  
Predlagam, da se najbolj kritičen del tega vodotoka očisti iz 
naslova vzdrževanja občinskih  cest in da to izvede naš 
koncesionar.  
Predlog je tudi skladen z veljavno zakonodajo, ki prenaša 
obveznost čiščenja in urejanja teh manjših vodotokov na 
obrežne lastnike kar Občina Vransko nesporno tudi  je. 
V kolikor bo to rešitev podprla večina članov OS bo pobuda 
sprejeta. Prosim svetnice in svetnike, da se opredelijo. 
 
2. Sam pričetek izgradnje hodnika za pešce je pogojen s 
predhodnim podpisom dogovora o sofinanciranju s strani 
DRI. 
Vprašanje na temo kdaj bomo dobili v podpis obljubljeni 
sporazum o sofinanciranju bomo oziroma smo že  naslovili 
na direkcijo. 
 
Brigita Gosak:  
1. Gospa in gospod Goršek uporabljata del zemljišča ob 
regionalni cesti, nasproti njune hiše, na katerem občina 
predvideva ureditev parkirišča. Povedala sta, da si želita še 
naprej uporabljati del zemljišča oz da sta pripravljena ta del 
zemljišča tudi odkupiti, ker bo parkiranje avtomobilov 
nasproti hiše povzročalo hrup v zgodnjih jutranjih in poznih 
večernih urah. Zakonca imata spalne prostore obrnjene proti 
cesti in bodočemu parkirišču. 
Zanima ju kako lahko rešimo nastalo situacijo, ali je možen 
odkup dela zemljišča oz nadaljnja uporaba le tega ter na 
kakšen način? 
 
2. Zanima ju tudi zakaj se je gradnja priključitve javne 
kanalizacije končala pri stanovanjskima hišama Čeplje 3 in 
Čeplje 3a ter kdaj bo možna priključitev na javno kanalizacijo 
tudi na naslovu Čeplje 2. 
 
Župan:  
1. Vprašanje se nanaša na parcelo 1595/6 k.o. Prekopa. 
Površina parcele je 2558 m2. Parcela se razteza od 
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stanovanjskega objekta Čeplje 5a do krožišča. Iz uradnih 
podatkov izhaja da je kar 45 % te parcele dejansko javna pot 
JP 992 811 Čeplje - Rojšek. Na približno 1000 m2 te parcele 
med javno potjo in regionalno cesto pa bi bilo smiselno 
urediti javno parkirišče za okrog 50 osebnih vozil. S tem bi 
omogočili parkiranje dnevnim migrantom, ki se združujejo na 
poti na delo bodisi v smeri Ljubljane ali v smeri Celja in tudi 
drugim potencialnim uporabnikom. S tem bi znatno 
razbremenili parkirišča v trgu Vransko in tako rešili del 
problema s pomanjkanjem parkirišč. To bo mogoče realizirati 
pod pogojem, da bomo uspeli pridobiti lastništvo te parcele. 
Postopek prenosa lastništva je v teku. 
Občina nima namena posegati v del te parcele, ki jo vseskozi 
koristijo Gorškovi. V kolikor bomo uspeli pridobiti lastništvo te 
parcele bomo ta del parcele tudi prodali ali dali v najem 
trenutnim uporabnikom. 
 
2. V naselju Čeplje ima trenutno možnost priključitve na 
fekalno kanalizacijo na MČN Prekopa in na MČN poslovna 
cona Čeplje 40 stanovanjskih in poslovnih objektov. Fekalna 
kanalizacija je bila grajena samo na strnjenem območju vasi 
in poslovne cone Čeplje. Obseg gradnje je bil prilagojen 
razpoložljivim finančnim možnostim. 
Še vedno pa je na območju Čepelj  25 stanovanjskih 
objektov, ki nimajo možnosti priključitve. Vsi ti objekti imajo 
greznice in so vključeni v organiziran odvoz grezničnih gošč, 
ki ga izvaja JKP Žalec. To zadošča zahtevam trenutne 
zakonodaje. 
V tem trenutku, ki ga zaznamuje prihajajoča gospodarska 
kriza, kot posledica pandemije korona virusa, je nemogoče 
predvideti kdaj se bo gradnja kanalizacije v Čepljah 
nadaljevala in kdaj bo možno večji del objektov, ki so še na 
greznicah, priključiti na fekalno kanalizacijo in čistilno 
napravo.  
Zaradi razseljenosti, pa menim, da nikoli ne bo možno vseh 
objektov priključiti na javno kanalizacijo. 
Občina Vransko, za vse ki imajo probleme z greznicami,  pa 
nimajo možnosti priklopa na fekalno kanalizacijo, v ta namen 
letno objavlja tudi možnost sofinanciranja malih hišnih 
čistilnih naprav. Male čistilne naprave  pa so obvezne pri 
tistih novih stanovanjskih in poslovnih objektih, ki jih ni 
možno priključiti na javno kanalizacijo. 
 
Marjan Pečovnik:  
V času ukrepov zoper širjenja virusa so družine ostale doma. 
Toda, ker živimo na podeželju, si mnogi zaželijo sprehoda na 
bližnji hrib ali v gozd, ali pa opravljajo določena dela. Poti 
uvidijo mimo hiš, kjer se srečujejo s psi, ki niso privezani, in 
tako povzročajo še drugo nevarnost. Mnogo občanov me je 
opozorilo in prosilo, da se ponovno objavi v občinskem 
informatorju, da morajo imeti lastniki svoje pse privezane. 
Treba se je zavedati, da je virus tu in se ga lahko ubranimo 
le z ustreznimi vedenjskimi vzorci, to pa velja tudi za lastnike 
psov, ki povzročajo dodatno nevarnost.   
 
Župan:  
Problematika prosto gibajočih psov je na celotnem območju 
občine Vransko splošno prisotna. Številna opozorila, ki smo 
jih že objavili v naših medijih očitno ne zaležejo.  
Pobudo za objavo bom poslal uredniku spletne strani in 
urednici informatorja. Tokrat bomo dodali poziv vsem, ki se 
srečajo z nevarnim psom, da s to grožnjo takoj seznani naše 
redarstvo. Brez tega očitno ne gre inne bo šlo. Bo pa v 
nadaljevanju potek reševanja te problematike odvisen od 
doslednosti prijaviteljev. 
 
Danilo Štante:  
Najprej se naj opravičujem, ker šele danes postavljam 
vprašanje, a so se trije občani obrnili name šele danes. Gre 
pa za zaščitne maske, ki smo jih dobili na domove na 
pobudo občine. Vprašanje, ki so mi ga postavili, pa se glasi: 
po kakšnem "ključu" so poslali zaščitne maske? Problem je 

namreč v številu poslanih mask na gospodinjstva. Pri Cencelj 
(Močnikova Milena) so prispeli 2 maski, kar je razumljivo, saj 
sta v gospodinjstvu Milena in Joži. A pri Lončar sta prišli tudi 
2 in sicer na Lončar Franca in Jožija, v gospodinjstvu pa so 
trije. Pri Maček so dobili: g. Marija 2, pa je sama v 
gospodinjstvu, pri Marjanu pa prav tako 2, kjer so štirje? Pri 
nas je Peter dobil 2 maski, midva z Renato pa ne, s tem da 
imamo ločeni gospodinjstvi. Ampak pri nas ne bom 
kompliciral, saj sem nekaj zaščitnih mask dobil v službi, 
zatorej sva z Renato glede tega preskrbljena. Ampak v 
drugih gospodinjstvih žal nimajo zaposlenega v zdravstvu, 
da bi se oskrbeli na tak način. Npr.: pri Lončar je gospa v 
rizični skupini, prebolela težko bolezen z možnostjo recidiva, 
a maske ni dobila. Pri Maček obe hčerki nista dobili mask, če 
bo šola sprostila normalni pouk jih bosta verjetno potrebovali. 
Upam, da nisem bil predolgi, za odgovor se v imenu sosedov 
iskreno zahvaljujem in ostanite zdravi.  
 
Župan:  
Za naročilo izdelave pralnih mask se je naš štab CZ odločil 
zaradi splošnega pomanjkanja mask v začetku razglašene 
epidemije. Štab CZ je odločil tudi, da se na vsako 
registrirano gospodinjstvo pošljeta dve maski in da se zaradi 
omejene možnosti dobave le teh maske pošljejo po 
gospodinjstvih po abecednem vrstnem redu. Izbrani 
izdelovalki sta namreč  lahko dnevno izdelali največ 110 
mask. Tako so bile prve maske dane na pošto v petek 3.4. 
2020; zadnje pa bodo dane na pošto jutri v torek 21.04.2020. 
V dostopnem seznamu je 998 gospodinjstev.  
Gospodinjstva ki niso na tem seznamu pa mask niso dobila. 
Te maske s priloženimi navodili so namenjene samo za 
najnujnejšo oskrbo in so po pranju in likanju prenosne med 
družinskimi člani. 
Takšne in podobne maske si je na podlagi splošno dostopnih 
navodil možno izdelati tudi doma. 
Občina je tudi vseskozi zagotavljala, sicer v omejenem 
obsegu in v skladu z možnostjo dobave, zaščitne kirurške 
maske po prioritetnem vrstnem redu za Zdravstveni dom in 
lekarno, Naš dom in druge dejavnosti, ki so bile v času 
epidemije odprte. 
 
Breda Čvan:  
Najprej se opravičujem za vprašanja, tik pred zdajci. Imam 
še dve vprašanji, ki sta mi bili posredovani včeraj zvečer: 
 
1. Problem je cesta v naši ulici (od glavne ceste pri Cizej 
proti kmetiji Farčnik). Res, da je privat in je v lasti Farčnikov, 
ampak po tej cesti tako divjajo avti, da je enkrat en na srečo 
le oplazil mojega mlajšega otroka, ker drugače ne vemo, 
kakšen bi bil izzid. Jaz sem vedno z njima zunaj ampak 
samo trenutek nepozornosti (skočila sem samo na WC) in se 
je zgodilo. Problem so tudi starejši, ki ob hoji po tej ulici niso 
varni . Zelo bi hitrost omejil kakšen ležeč policaj na začetku 
in na koncu ulice, vsaj tu, ko so hiše, ampak vedno naletim 
na gluha ušesa, ali pa vsaj tabla otroci na cesti, da bi ljudi 
opozarjalo na njih. Čeprav ponavadi ravno domačini divjajo 
in pa dostavne službe, to kar švigne mimo hiše. Pogovarjali 
smo se že tudi s »hitrimi« domačini, a sprememb ni. 
Kaj bi se lahko uredilo glede te situacije? 
 
2. Prekopa nujno potrebuje kakšno igrišče s toboganom in 
gugalnicami, da bi se otroci lahko družili in posledično tudi 
starši. Prekopa je mrtva, otroci pa se skorajda med seboj ne 
poznajo. Res bi bilo lepo, da bi imeli prostor, kjer bi se družili. 
Upam, da se najde kakšna rešitev. 
 
Župan:  
1. Vprašanje se nanaša na ne kategorizirano dovozno pot, ki 
poteka po parceli 20/5 k.o. Prekopa in je v zasebni lasti. 
Kakršenkoli gradbeni poseg v to parcelo brez soglasja 
lastnika le te ni možen. Predlagam, da se z uporabniki te 
ceste s pomočjo vaškega odbora poiskušate dogovoriti za 
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razumno rabo v kolikor gre res za ogrožanje varnosti ljudi. 
Vsekakor pa bom vaše vprašanje posredoval v obravnavo 
občinskemu svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. 
 
2. Prekopa ima za razliko od drugih vasi v naši občini kar dve 
igrišči. Prvo pri gasilskem domu je v upravljanju PGD 
Prekopa - Čeplje - Stopnik in je namenjeno predvsem 
skupinskim športom, kot sta nogomet in košarka. 
Drugo v zaselku Vindija pa je bilo zgrajeno s prostovoljnim 
delom in prispevki prebivalcev tega dela Prekope. Gradnja je 
bila finančno podprta tudi s strani občine Vransko. 
V kolikor bi se podobne akcije izgradnje namenskega 
otroškega igrišča lotili tudi v centru Prekope lahko tudi 
računate na finančno podporo občine Vransko. 
 
Ad2:  
a) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko po hitrem 
postopku.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 139 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko po hitrem 
postopku. 
 
b) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko v 
predlaganem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 140 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko v 
predlaganem besedilu. 
 
Ad3:  
a) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 19. 2. 2020 v predloženem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 141 
Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 19. 2. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
b) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 13. 3. 2020 v predloženem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 142 
Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 13. 3. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
c) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 27. 3. 2020 v predloženem besedilu.« 

Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 143 
Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 27. 3. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
Ad4:  
a) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»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.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 144 
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. 
 
b) Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»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.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 145 
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. 
 
Ad5:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: »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« 

 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 146 
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 
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• 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 

 
Ad6:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»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.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 147 
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. 
 
Ad7:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»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.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 148 
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. 
 
Ad8:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom o 
delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2019 za storitev 
Pomoč na domu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 149 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
Poročilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 
2019 za storitev Pomoč na domu. 
 
Ad9:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»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« 

Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 150 
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 

 
Ad10:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»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.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 151 
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. 
 
Ad11:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»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 €.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 152 
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 €. 
 
Dopisna seja je bila zaključena dne 21. 4. 2020, ob 16. uri. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 21. 4. 2020 

Zapisal:                                                Župan Občine Vransko 
Rudolf Pušnik l. r.                                    Franc Sušnik l. r. 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


