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SPOROČILO ZA JAVNOST – 
8. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko 

 
 
Občinski svet Občine Vransko je na 8. dopisni seji, ki je po elektronski pošti potekala od 
petka, 16. 10. 2020, od 9. ure dalje, do torka, 20. 10. 2020, do 20. ure, obravnaval in odločil 
o naslednjih zadevah: 
 

- Potrdil je zapisnika 11. redne seje občinskega sveta z dne 15. 9. 2020 in 7. dopisne 
seje občinskega sveta z dne 25. 9. 2020. 

- Sprejel je Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2020. S sprejetim 
rebalansom proračuna so se načrtovani prihodki v letu 2020 povečali za 152.155,76 
EUR, prav tako so se povečali tudi načrtovani odhodki in sicer za 156.531,06 EUR. 

- Sprejel je Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2020. 
- Opravil je prvo obravnavo Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021, v 

katerem so načrtovani prihodki v višini 3.255.701 EUR in odhodki v višini 3.168.006 
EUR. Predlog odloka je posredoval v 30-dnevno javno obravnavo. 

- Določil je ceno gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov za odvoz nagrobnih sveč v višini 0,20872 €/kg (brez DDV), ki bo začela 
veljati 1. 1. 2021. 

- Potrdil je Pogoje in merila za vrednotenje dejavnosti kulturnih društev, ki se bodo na 
podlagi izvedenega javnega razpisa sofinancirale iz proračuna Občine Vransko v letu 
2021. 

- Potrdil je Pogoje, merila in kriterije za vrednotenje socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev, ki se bodo na podlagi izvedenega javnega razpisa 
sofinancirali iz proračuna Občine Vransko v letu 2021. 

- Sprejel je Pogoje in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko v letu 2021. 

 
 
Gradivo za 8. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Vransko je objavljeno na spletni strani 
Občine Vransko www.vransko.si . 
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