URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 30. oktober 2020

VSEBINA

Številka 98/2020

AKTI

AKTI

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto
2020

1. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko za
leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in
79/09, 51/10,40/12-ZUJF,14/15-ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo in dopolnitve RS, 14/13 – popr., 101/13
in 55/15 – ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 8. dopisni seji
dne 20. 10. 2020 sprejel

2. LETNI NAČRT ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2020
JAVNI RAZPISI
3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
Občini Vransko v letu 2021
4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Vransko v letu 2021
5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev na območju
občine Vransko v letu 2021
6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2020

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Vransko
za leto 2020
1. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)

JAVNA NAZNANILA

Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu
Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine
Vransko, št. 91/2019 z dne 20.12.2019) tako, da se glasi:

7. JAVNO NAZNANILO o javni obravnavi predloga
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v
naslednjih zneskih:

ZAPISNIKI

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

8. ZAPISNIK 11. redne seje občinskega sveta
9. ZAPISNIK 7. dopisne seje občinskega sveta

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
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Rebalans
proračuna 2020
v EUR
3.077.213
2.657.929
2.327.324
2.032.619
227.282
65.423
2.000
330.605
162.772
3.200
20.100
500
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714 Drugi nedavčni prihodki

144.033

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje zgradb in
prostorov
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev

75.868
0
75.868

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov
731 Prejete donacije iz tujine

0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz DP iz
sredstev proračuna EU in drugih
držav

343.416
343.416

0

Skupina/Podskupina kontov

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

1.166.821
10.000
622.452

31.437
757.898
10.100
35.890

94.713

640.403
640.403

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU

79.515
42.185

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

81.977
81.977

37.330

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

Rebalans
proračuna 2020
v EUR
194.012
194.012
80.900

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

313.161
313.161
313.161

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +

-37.171

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-119.149

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

-81.977

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

38.034

2. člen
(proračunski skladi)
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2020
oblikuje v višini 30.890,16 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
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0

439.656

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

2.995.236
1.108.497
273.172

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

Skupina/Podskupina kontov

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in
drugih osebah javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti

Rebalans
proračuna 2020
v EUR
0

Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

0

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30.890,16 EUR
župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana
občinski svet.

0

Proračunski rezervni sklad v letu 2020 predstavljajo tudi na
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena za odpravo
posledic po elementarnih nesrečah v višini 232.781,12 EUR.

0
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3. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V prvem odstavku 16.člena se znesek do višine 150.000
EUR nadomesti z zneskom do višine 146.000 EUR.

2.

Stavbno
zemljišče
(del dvorišča
pred Vransko
128)

parc. št. 785/4,
k.o. Vransko
(ID 2444120)

505 m2

19.190,00
EUR
(postopek
javne dražbe)

4. člen
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto
2020 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko,
91/2019 z dne 20.12.2019) ostanejo nespremenjene.
2. člen

5. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 410/2020
Vransko, 20. 10. 2020

Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Vransko.
Številka: 478/2020
Vransko, 20. 10. 2020

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.
JAVNI RAZPISI

2. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2020
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 –
ZUUJFO, 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne
Objave Občine Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16), je
Občinski svet Občine Vransko na 8. dopisni seji dne 20. 10.
2020 sprejel naslednji

LETNI NAČRT
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko
za leto 2020
1. člen
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2020, ki zajema:
 Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine
za leto 2020 (predlog za prodajo).
Zap.
št.

1.

lokacija
nepremičnine

vrsta
nepremičnine podatki o
stavbi

velikost
stanovanja
m²

ocenjena
vrednost
nepremičnine
v€

Stavbno
zemljišče in
proizvodni
oziroma
skladiščni
objekt
Vransko 128
(Inde)

parc. št. 1420,
k.o. Vransko
(1012)
(ID 6595854)

410 m2

17.220,00
EUR
(postopek
javne dražbe)

del stavbe 1012
-122

37.352,00
EUR
(postopek
javne dražbe)

3. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
občini Vransko v letu 2021
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/2010 in
Uradne objave Občine Vransko, št. 97/2020) Občina
Vransko objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v občini Vransko v letu 2021
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov in projektov ljubiteljske kulture:
- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
- gledališka in lutkovna dejavnost,
- literarna dejavnost,
- likovna dejavnost,
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost,
- baletna, plesna in folklorna dejavnost,
- negovanje ljudskega izročila in nesnovne kulturne
dediščine.
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja
dejavnosti imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- da imajo sedež v Občini Vransko,
- da so vsaj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti
na področju kulture in s svojim dosedanjim delom izkazujejo
pričakovano kakovost,
- da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
načrtovanih programov,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da delujejo na neprofitni osnovi,
- da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Vransko,
- posamezni kulturni izvajalci, ki v predlaganem projektu
zagotavljajo ustrezno kakovost, morajo imeti stalno
bivališče v Občini Vransko.
2. Namen in cilj javnega razpisa
Sofinancirane bodo naslednje vsebine:
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev
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oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev,
ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost,
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov,
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske
kulturne dejavnosti,
- kulturna izmenjava.

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa

3. Višina razpoložljivih sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Vransko v letu 2021..

Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture je v Letnem
programu kulture v Občini Vransko za leto 2021 namenjenih
7000,00 evrov.
4. Objava javnega razpisa
Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani
občine
ter
v
Občinskem
informatorju.
Razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Vransko
www.vransko.si, na spletni povezavi
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/.
V primeru, da vlagatelj nima tehničnih možnosti za pridobitev
razpisne dokumentacije s spletne strani Občine Vransko,
lahko le-to dobi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59, po
obvezni predhodni najavi na telefonsko številko 03 703 28 00
ali elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si.
5. Rok in način za oddajo vlog

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2021« z navedbo
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
6. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa
Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo bo v ta namen
imenoval župan. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za
predložitev vlog.
7. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: (03) 703 12 11
ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Vransko v letu 2021
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 6. člena Odloka
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Vransko (Uradne objave Občine
Vransko, št. 90/2019) in Letnega programa športa v Občini
Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št.
97/2020) objavlja Občina Vransko

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v Občini Vransko v letu 2021
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2. Predmet javnega razpisa

Iz sredstev javnega razpisa se bodo sofinancirali naslednji
programi in področja športa:
 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
 kakovostni šport,
 vrhunski šport,
 športna rekreacija,
 šport starejših,
 športni objekti in površine za šport v naravi,
 razvojne dejavnosti v športu - usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
 organiziranost v športu - delovanje športnih društev in
drugih izvajalcev letnega programa športa,
 športne prireditve in promocija športa - športne
prireditve.
3. Razpoložljiva sredstva

Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2020. Vlagatelji pošljejo vloge
priporočeno po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko.

Številka: 4302-06/2020-05
Vransko, 30. 10. 2020

Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko.

Za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini
Vransko je za leto 2021 na razpolago 38.869,43 EUR.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in
področij športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 imajo sedež v Občini Vransko;
 so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu najmanj
eno leto pred dnevom objave javnega razpisa;
 so ustanovitelji in njihovi člani samo društva s sedežem
v Občini Vransko (velja za zveze športnih društev);
 programe in področja športa izvajajo pretežno na
območju Občine Vransko in pretežno za prebivalce
Občine Vransko;
 imajo za programe in področja športa zagotovljene
materialne, kadrovske in prostorske pogoje;
 imajo za programe in področja športa izdelano finančno
konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in
pričakovani stroški izvedbe;
 imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna
društva in zveze športnih društev) ter evidenco o
udeležencih programov;
 izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom o
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Vransko, Letnim programom
športa v Občini Vransko za leto 2021 in razpisno
dokumentacijo.
5. Poraba dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.
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6. Razpisna dokumentacija

1. Predmet javnega razpisa

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani
Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega
programa socialnovarstvenih programov in programov drugih
društev, organizacij in zvez v letu 2021.

V primeru, da vlagatelj nima tehničnih možnosti za pridobitev
razpisne dokumentacije s spletne strani Občine Vransko,
lahko le-to dobi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59, po
obvezni predhodni najavi na telefonsko številko 03 703 28 00
ali elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si.
7. Rok za oddajo in način oddaje vlog
Vloge je potrebno oddati do 30. 11. 2020, priporočeno po
pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE
ODPIRAJ - Javni razpis ŠPORT 2021« z navedbo naslova
pošiljatelja oz. vlagatelja na hrbtni strani kuverte.

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Vransko v
Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2021 zagotovila
sredstva v višini 8.450,00 evrov:
A. podprogram 18049001 - programi veteranskih
organizacij 500,00 evrov;
B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih
skupin 2.250,00 evrov;
C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih
ranljivih skupin 5.700,00 evrov, od tega:
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno
ogroženih otrok 1.100,00 evrov,
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.500,00 evrov,
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 evrov.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
priporočeno.

2. Na razpisu lahko sodelujejo:

8. Odpiranje in ocenjevanje vlog

A - društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot podporo
posebnim skupinam;

Odpiranje in ocenjevanje vlog bo 1. 12. 2020 izvedla
komisija, ki jo bo v ta namen imenoval župan.
Komisija bo ocenjevanje vlog izvedla na podlagi Pogojev in
meril za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Vransko za leto 2021, ki jih je
Občinski svet Občine Vransko sprejel na 8. dopisni seji dne
20. 10. 2020.
9. Obveščanje o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
15. 1. 2021.
10. Dodatne informacije

B - društva in zveze, ki izvajajo občinske programe za
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe
za občane Občine Vransko
C1 - društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki,
ki organizirajo in izvajajo programe letovanja socialno in
zdravstveno ogroženih otrok;
C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali
drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj
invalidov in občanov Občine Vransko;

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite
na tel. št. 03 703 28 15 ali na elektronskem naslovu
rudi.pusnik@vransko.si.

- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in
zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale,
zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja
ter druge pomembne programe za občane Občine Vransko.

Številka: 4302-08/2020
Vransko, 30. 10. 2020

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine
Vransko oziroma na njene občane;

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

5. Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih
programov in programov drugih društev na območju
občine Vransko v letu 2021
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev
na območju Občine Vransko (Uradni list RS, št. 14/10 in
Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) razpisuje
Občina Vransko

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in
programov drugih društev na območju občine
Vransko v letu 2021
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C3 - organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije
kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z
zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z
namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov.
3. V letu 2021 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje
naloge in programe:
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev
in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju
socialnega varstva;
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih
otrok;
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje;
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami;
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki
niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med
projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj,
izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se
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njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih
postavk.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati
naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s
prilogami (na voljo na spletni strani Občine Vransko, na
spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualnijavni-razpisi-narocila-in-objave/
b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz.
da delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o
registraciji društva;
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7. Rok in način za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2020. Vlagatelji pošljejo vloge
priporočeno po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALA IN DRUGA DRUŠTVA
2021« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
8. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo v ta
namen imenuje župan.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.

c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019, če je
program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v
letu 2019, potrjeno na ustreznem organu društva;

9. Dodatne informacije

d) davčno številko in številko transakcijskega računa;

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: (03) 703 12 11
ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si.

e) program dela in finančni načrt za leto 2021;
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o
številu članov društva, seznam članov z območja občine
Vransko ter podatke o višini članarine.

Številka: 4302-07/2020-05
Vransko, 30. 10. 2020

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji
posredovati naslednje podatke:

6. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v letu 2020

a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma
projekta;

Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da
oddajo svojo vlogo za prijavo na

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi
pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov;

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v letu 2020

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po
posameznih elementih ter vire financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer
vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
- popolna dokumentacija - pogoj;
- sedež društva ali podružnice je na območju občine Vransko
oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da
organizacija vključuje v program člane iz občine Vransko;
- vključenost članov iz občine Vransko;
- kakovost programov (množičnost vključevanja, sodelovanje
z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...).
6. Objava javnega razpisa
Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani
občine ter v Občinskem informatorju.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani
Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/.
V primeru, da vlagatelj nima tehničnih možnosti za pridobitev
razpisne dokumentacije s spletne strani Občine Vransko,
lahko le-to dobi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59, po
obvezni predhodni najavi na telefonsko številko 03 703 28 00
ali elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si.
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Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
(Uradne objave Občine Vransko št. 10/2011).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov
odvračanja divjadi in varovanja travnikov in pašnikov in
drugih kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na
kmetijskih zemljiščih.
Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do
višine 810,92 €.
NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim
razpisom
za
sofinanciranje
aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 30. 10. 2020
v Uradnih objavah Občine Vransko št. 98/2020, na spletni
strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski
občine.
Vloga mora biti izpolnjena čitljivo.
Vloga je popolna če:
- je izpolnjen in priložen obrazec: PRIJAVA NA RAZPIS;
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO

URADNE OBJAVE Občine Vransko
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Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora
vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na
spletnem naslovu http://www.vransko.si/za-obcane/aktualnijavni-razpisi-narocila-in-objave/
Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno
oznako na sprednji strani:
- NE ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.

Pripombe na predlog odloka lahko do 30. 11. 2020
posredujete na enega od naslednjih načinov:
- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z
navedbo zadeve »Javna obravnava Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2021«;
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko s pripisom »Javna obravnava Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2021«.
Številka: 007-01/2020
Vransko, 30. 10. 2020

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja.
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj
poslati po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko.

ZAPISNIKI
8. Zapisnik 11. redne seje občinskega sveta

Rok za oddajo vloge je 19. 11. 2020.

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,

POSTOPEK ZA IZBOR
Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala tričlanska
komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.
Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če
vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni
dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva
prejema poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se
vloga in dopolnitev vloge ponovno pregledata. Nepopolna
vloga, ki jo vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se
zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je
bila poslana prepozno.
Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega
razpisa predlagala upravičence. O izbiri upravičencev bo
odločeno z odločbo. Vlagateljem neodobrenih vlog se izda
odločba o zavrnitvi.
Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh
od dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku
ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki
so na strani upravičenca, odločba o izboru upravičenca za
posamezno lovišče preneha veljati.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v
času uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03
703 28 12; E: rosita.papinutti@vransko.si).
Številka: 4302-09/2020
Vransko, 30. 10. 2020

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

ki je bila v torek, 15. 9. 2020, ob 20. uri v Kulturnem domu
Vransko, Vransko 134.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Brigita Gosak, Jože
Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, Kristina Reberšek,
Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak in Peter
Reberšek
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Adrijana Ferme
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja
Godler
- ostali prisotni: /
- mediji: Savinjska TV
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20.00
prisotnih 8 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil
občinski svet sklepčen. Ob 8.05 sta se pridružila še dva
svetnika.
• Sprejem dnevnega reda
za predlagano 9. točko dnevnega reda (Vloga za
izdajo soglasja k finančnemu načrtu OŠ VranskoTabor za leto 2020) se predlaga uvrstitev nove 10.
točke dnevnega reda, ki se glasi:
10. Podaja mnenja o kandidatu za ravnatelja
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
-

7. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2021

JAVNO NAZNANILO
o javni obravnavi predloga Odloka o proračunu
Občine Vransko za leto 2021
Javnost obveščamo, da bo od 30. 10. 2020 do 30. 11. 2020
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2021, ki ga je Občinski
svet Občine Vransko v prvem branju sprejel na 8. dopisni
seji, ki je potekala od 16. do 20. 10. 2020.
V času javne obravnave bo predlog odloka objavljen na
spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/
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dosedanja predlagana 10. točka dnevnega reda
(Razno) postane 11. točka dnevnega reda.

Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo,
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda:
- 8 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 174
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev
dnevnega reda z uvrščeno novo točko kot sledi:
10. Podaja mnenja o kandidatu za ravnatelja Glasbene
šole »Risto Savin« Žalec.
Sledilo je glasovanje o dopolnjenem predlaganem dnevnem
redu:
- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 175
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot
sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z 16.6.2020 in
zapisnika 6. dopisne seje, ki je potekala po elektronski
pošti od ponedeljka, 27.7.2020 od 14. ure dalje, do srede,
29.7.2020, do 14. ure
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Vransko - 2. obravnava in sprejem
4. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Vransko
5. Polletno poročilo Občine Vransko za leto 2020
6. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2021 –
obravnava in sprejem
7. Letni program socialnovarstvenih programov in
programov drugih društev v občini Vransko za leto 2021
– obravnava in sprejem
8. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2021–
obravnava in sprejem
9. Vloga za izdajo soglasja k finančnemu načrtu OŠ
Vransko-Tabor za leto 2020
10. Podaja mnenja o kandidatu za ravnatelja Glasbene
šole »Risto Savin« Žalec
11. Razno
Točka 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 16.6.2020 in
zapisnika 6. dopisne seje, ki je potekala po elektronski
pošti od ponedeljka, 27.7.2020 od 14. ure dalje, do srede,
29.7.2020, do 14. ure
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Kajbič je opozoril še na cev za meteorno vodo, ki poteka
čez njegovo dvorišče pod cesto in se velikokrat zamaši.
Župan je povedal, da je težava v tem , da je kanal v katerega
poteka cev zasut. Obe zadevi se bo pregledalo in proučilo.
b) Breda Čvan
-

Vprašala je ali je možno jašek, ki se nahaja na cesti pri g.
Janežiču pred nadvozom čez avtocesto zamenjati za
večjega, saj se pri večjih nalivih jašek hitro zamaši.

Župan je odgovoril, da je potrebno točno povedati za kateri
jašek gre, v kolikor se ta jašek nahaja na območju
avtoceste, se brez Dars-a to ne da urediti. Težava je v tem,
da so zadnja neurja spremljale nenormalne količine padavin.
Ob takšni količini padavin pa so obcestni jaški težko
funkcionalni.
-

Vprašala je ali je možno, da bi občina nabavila mulčer za
obrezovanje obcestnega drevja, ki sega na ceste in tako
ogroža promet.

Župan je povedal, da je to dolžnost koncesionarja, ki pa ta
dela tudi že redno opravlja.
-

Zahvalila se je za opravljeno čiščenje potoka Kisovec.

Župan je povedal, da je se je s strani občine čiščenje potoka
Kisovec naročilo zato, ker je občina tam obrežni lastnik. Kot
je bilo že večkrat povedano je čiščenje vodotokov dolžnost
obrežnih lastnikov.
c) Nataša Juhart

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o potrditvi:
a) zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

-

Zanimalo jo je, če je že kaj novega v zvezi z izgradnjo
prehoda za pešce v Brodeh in če je na pokopališču
Vransko pri prostoru za raztros pepela v bodoče v načrtu
postavitev kakšne zaščitne ograje, da bi se ta prostor
zaščitil zaradi živali.

Župan je ugotovil, da je bil sprejet
Sklep št. 176
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 10. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je potekala
16.6.2020.

Župan je povedal, da v zvezi z izgradnjo prehoda za pešce
še ni nič novega, v zvezi z ureditvijo ograje pri prostoru za
raztros pepela, pa je povedal, da je v naslednji fazi
predvidena postavitev ograje in vrat na prehodu za pešce in
na prehodu za sprevod, tako, da bo tako pokopališče malo
bolj zaprto in tudi zaščiteno.

in

d) Kristina Reberšek

b) zapisnika 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Vransko:
- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

- Postavila je vprašanje v zvezi s postopkom pridobitve
služnosti za izgradnjo optičnega omrežja na območju trga
Vransko, ki ga izvaja Telekom.

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 177
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 6. dopisne
seje z dne 29.7.2020.
Točka 2 Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
a) Rafael Novak
-

Povedal je, da je bil s strani g. Kajbiča iz Ločice pri
Vranskem opozorjen na problematiko propusta, ki se
nahaja na cesti v Zahomce, nad stanovanjskimi objekti
Kajbič, Bogataj in Hrastovec, saj naj bi ta ogrožal njihove
stanovanjske objekte. Prosili so za ogled propusta in
proučitev možnosti, da bi se ta propust prestavil. G.

8|S tr a n

Župan je povedal, da je to vprašanje prejel tudi od Trškega
odbora Vransko, vprašanje je že bilo posredovano izvajalcu
del podjetju Telekom, d.d., zaenkrat še niso nič odgovorili. V
bistvu gre pri tej zadevi za to, da Telekom odgovarja na
potrebo občanov za izgradnjo optičnega omrežja, za kar pa
je potrebno od lastnikov zemljišč po katerih bo potekala trasa
položitve, pridobiti služnosti.
- Vprašala je ali je vizija občine, da v primeru, da se v vrtcu
Vransko pojavi problem prostorske stiske in tako potreba
po širitvi, lahko zgodi, da bi bili prostori, ki jih ima
Nogometni klub Vransko trenutno v uporabi, njim kot klubu
odvzeti.
Župan je povedal, da je za prostore, ki se nahajajo v zgradbi
vrtca in jih trenutno uporablja nogometni klub, že izdano
gradbeno dovoljenje in tako vse pripravljeno za
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rekonstrukcijo teh prostorov v eno in pol igralnico, seveda v
kolikor se bo pojavila potreba po širitvi vrtca. V tem primeru
bo potrebno za delovanje nogometnega kluba poiskati druge
prostore. Na razpolago so kar štirje veliki garderobni prostori
v športni dvorani, ki bi se lahko uporabljali v ta namen.

Sledilo je glasovanje o Spremembah in dopolnitvah
Poslovnika Občinskega sveta Občine Vransko v drugi
obravnavi:
- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

-

Postavila je vprašanje glede postavitve ograje žive meje
čisto ob cestišče, takrat se namreč pojavi problematika
preglednosti cest. Zanimalo jo je ali v ima v tem primeru
občina ali kakšna druga služba pristojnost, da opozori
občane, da naj ne postavljajo žive meje čisto na cestišče,
saj s tem omejujejo preglednost v cestnem prometu.

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 178
Občinski svet Občine Vransko sprejme Spremembe in
dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine
Vransko v predlaganem besedilu.

Župan je povedal, da je za to pristojen Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Celje. V primeru, da naš koncesionar
za vzdrževanje cest, ugotovi nepreglednost zaradi zarstja ob
cesti, opozori lastnika, da naj zarastje odstrani, če lastnik
tega ne stori, zarastje odstrani koncesionar sam.

Točka 4 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini
Vransko:
- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

e) Brigita Gosak
-

Povedala je, da so se prvi posredovalci, na sestanku ki
so ga imeli v okviru PGD Prekopa-Stopnik-Čeplje na
temo vzpostavitve telefonske aplikacije FIREAPP,
pogovarjali oziroma predlagali, da bi se za potrebe prvih
posredovalcev s strani občine nabavile torbe (ali pa vsaj
sofinancirale), ki bi vsebovala vse potrebno za delo prvih
posredovalce na terenu.

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 179
Občinski svet Občine Vransko sprejme Spremembe in
dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Vransko v predlaganem besedilu.

Župan je povedal, da, ko se je pričeli teči dogovori v zvezi s
prvimi posredovalci je bilo rečeno, da za tisti nivo
posredovanja, ki ga naj bi ti opravljali, zadostuje že obvezna
prva pomoč, ki se nahaja v avtomobilu. Drugače pa imajo
takšno opremo prve pomoči vsa gasilska društva in ekipa
prve pomoči, ki deluje v okvir Rdečega križa v občini
Vransko.

Točka 5 Polletno poročilo Občine Vransko za leto 2020
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je predal besedo
direktorici občinske uprave Mariji Jerman, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev. Po končani obrazložitvi je odprl
razpravo v kateri je sodeloval Peter Reberšek.

f) Jože Matko

Sklep št. 180
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Polletnim
poročilom Občine Vransko za leto 2020.

-

Zahvalil se je za obnovo ceste Brode-Tešova in
sofinanciranje hišnega priključka do stanovanjskega
objekta Selo 1, ob enem pa je izrazil nezadovoljstvo
občanov pri obnovi ceste Ropasija, živečih na območju
»Planine«, ker se bo obnova zaključila pri stanovanjskih
objektih Jeronim 16 in 17, ne da bi se nadaljevala v
smeri Planine.

Župan je povedal, da izvajalec del trenutno prekinil z obnovo
ceste Ropasija, saj se še vedno čaka na podpis pogodbe o
sofinanciranju s strani države, drugače pa je potek obnove
ceste skladen s potekom javen poti.
g) Danilo Štante
- Na predlog nekaterih občanov stanujočih v trgu Vransko je
podal pobudo za zamenjavo prometnih znakov postavljenih v
zvezi z novo prometno ureditvijo v trgu Vransko, ki naj bi bili
premajhni in zato težko vidni.
Župan je povedal, da člani Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu pri svojem zadnjem pregledu te prometne
ureditve nepravilnosti niso ugotovili Pobuda se bo Svetu za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ponovno
posredovala.
Točka 3 Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Vransko - 2. obravnava in
sprejem
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.

9|S tr a n

Točka 6 Letni program kulture v Občini Vransko za leto
2021 – obravnava in sprejem
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa kulture v
Občini Vransko za leto 2021:
- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 181
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program
kulture v Občini Vransko za leto 2021 v predlaganem
besedilu.
Točka 7 Letni program socialnovarstvenih programov in
programov drugih društev v občini Vransko za leto 2021
– obravnava in sprejem
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri
sta sodelovala Rafael Novak in Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v
občini Vransko za leto 2021:
- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 182
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program
socialnovarstvenih programov in programov drugih
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društev v Občini Vransko za leto 2021 v predlaganem
besedilu.
Točka 8 Letni program športa v Občini Vransko za leto
2021– obravnava in sprejem
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa športa v
Občini Vransko za leto 2021:
- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 183
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program
športa v Občini Vransko za leto 2021 v predlaganem
besedilu.
Točka 9 Vloga za izdajo soglasja k finančnemu načrtu
OŠ Vransko-Tabor za leto 2020
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri
so sodelovali Kristina Reberšek, Jože Matko, Peter
Reberšek in Danilo Štante.
Sledilo je glasovanje o vlogi za izdajo soglasja k finančnemu
načrtu OŠ Vransko-Tabor za leto 2020:
- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 184
Občinski svet Občine Vransko soglaša s finančnim in
kadrovskim načrtom OŠ Vransko-Tabor za leto 2020.
Točka 10 Podaja mnenja o kandidatu za ravnatelja
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o podaji mnenja o kandidatu za
ravnatelja Glasbene šole »Risto Savin« Žalec:
- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 185
Občinski svet Občine Vransko podaja pozitivno mnenje
h kandidatu mag. Gorazdu Kozmosu za ravnatelja
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec.
Točka 11 Razno
Kristina Reberšek je podala vprašanje, ali bi bilo v bodoče
mogoče kaj ukreniti v zvezi z akustiko v dvorani kulturnega
doma.
Župan je povedal, da se je v zvezi akustiko že pred leti
opravil pregled dvorane kulturnega doma. Takrat je bilo
ugotovljeno, da je ta dvorana praktično studijska dvorana in
naj ne bi bilo z akustiko nič narobe: Res pa je, da je bilo že
veliko pritožb nastopajočih, sploh pevcev, da je program v tej
dvorani zaradi slabe akustike, zelo težko izvajati. Trenutno
za to težavo ni rešitve.

9. Zapisnik 7. dopisne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko
7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po
elektronski pošti potekala od srede, 23. 9. 2020, od 17.
ure dalje, do petka, 25. 9. 2020, do 12. 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).
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. Podaja mnenja o kandidatki za ravnateljico Osnovne
šole Vransko-Tabor
Občinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagan
dnevni red seje.
Sklep št. 186
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni
red 7. dopisne seje:
1. Podaja mnenja o kandidatki za ravnateljico
Osnovne šole Vransko-Tabor
Ad1:
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
»Občinski svet Občine Vransko daje pozitivno mnenje o
prijavljeni kandidatki za razpisano delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Vransko-Tabor.«
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno
sprejel.
Sklep št. 187
Občinski svet Občine Vransko daje pozitivno mnenje o
prijavljeni kandidatki za razpisano delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Vransko-Tabor.
Občina Vransko redno spremlja delovanje obeh enot
Osnovne
šole
Vransko-Tabor.
Poznani
so
nam
prepoznavnost zavoda, kakovost vzgojno-izobraževalnega
dela ter dosežki učencev.
Obdobje petnajstih letih
ravnateljevanja Majde Pikl lahko opišemo kot obdobje
strpnega
in
konstruktivnega
sodelovanja.
Poleg
profesionalnega dela Majda Pikl kot domačinka zelo dobro
pozna tudi društveni utrip kraja in se vanj aktivno vključuje.
Dopisna seja je bila zaključena 25. 9. 2020, ob 12. uri.
Številka: 0320/2020
Vransko, 25. 9. 2020
Zapisal:
Rudolf Pušnik, l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

Seja je bila zaključena ob 21.05
Številka: 0320/2020
Vransko, 15. 9. 2020
Zapisala:
Mateja Godler, l. r.

10 | S t r a n

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

