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Vransko, 20. 10.2020

ZAPISNIK
8. dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko

8. doplsna seja Ob6inskega sveta Obdine Vransko je po elektronski poSti potekata od
petka, 16. 10.2020, od L ure dalje, do torka, 20.10.2020, do 20. ure.

Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a dlena Poslovnika Obeinskega sveta ob6ine
Vransko (Uradni list RS, 5t. 44199, 42100 in 13/01 ter Uradne objave Obdine Vransko, 5t.
5412O16 in9412020).

elanom obdinskega sveta je bilo vabilo za sejo z glasovalnim listom (predlogi sklepov)
vro6eno po elektronski posti. Gradivo za sejo je bilo objavljeno na spletni strani Obcine
Vransko (8. dopisna seja Obdinskega sveta Obdine Vransko - https://www.vransko.si/obcina-
vransko-2/obcinski-sveUseie-obcinskeqa-sveta/ ).

Dopisna seja je bila sklep6na, saj so v 6asu trajanja seje glasovali vsi 6lani obdinskega sveta.

Predlagan je bil naslednji dnevni red seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1 1. redne seje Obdinskega sveta Obdine
Vransko z 15.9.2020 in 7. dopisne seje, kije potekala od 23. do 25.9.2020
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Odlok o rebalansu proraduna Ob6ine Vransko za leto 2020 - obravnava in sprejem
4. Letni nadrt ravnanja s swarnim premoZenjem Obcine Vransko za leto 2O2O -
obravnava in sprejem
5. Odlok o proradunu Ob6ine Vransko za lelo 2021 - prva obravnava
6. Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih nagrobnih sved - obravnava in sprejem
7. Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih drustev in kulturnih projektov, ki se
sofinancirajo iz proracuna Obeine Vransko za lelo 2021 - obravnava in sprejem
8. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih programov in programov
drugih dru5tev, ki se sofinancirajo iz proraduna Obdine Vransko za lelo 2021 - obravnava
in sprejem
9. Pogoji in merila za izbito izvajalcev in sofinanciranje izvalanja letnega programa Sporta
v Obdini Vransko za lelo 2021
10. Razno

Obdinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagani dnevni red seje

Stevilka: 032012020

Sklep 5t. 188
Obdinski svet ObEine Vransko sprejme naslednji dnevni red 8. dopisne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje Obdinskega sveta Ob6ine
Vransko z 15.9.2020 in 7. dopisne seje, kije potekala od 23. do 25.9.2020
2. Pobude in vprasanja svetnikov
3. Odlok o rebalansu proraduna Obiine Vransko za leto 2020 - obravnava in sprejem
4. Letni nadrt ravnanja s stvarnim premoienjem Obiine Vransko za leto 2020 -
obravnava in s prejem

-l-



OSNUTEK

5. Odlok o prora6unu Obdine Vransko za lelo 2021 - prva obravnava
6. Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih nagrobnih sve6 - obravnava in
sprejem
7. Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih drustev in kulturnih projektov,
ki se sofinancirajo iz prora6una Obdine Vransko za leto 2021 - obravnava in sprejem
8, Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnoyarstvenih programov in programov
drugih drustev, ki se sofinancirajo iz proracuna Obeine Vransko za leto 2021 -
obravnava in sprejem
9. Pogoji in merila za izbito izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa
Sporta v Obiini Vransko a leto 2021
10. Razno

Adl: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje Obcinskega sveta Ob6ine
Vransko z 15.9.2020 in 7. dopisne seje, kije potekala od 23. do 25.9.2020

a) Obcinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
)robiinski svet Obiine Vransko potrdi zapisnik 11. redne seje Obdinskega sveta z dne 15. 9
2020 v predlozenem besedilu.(

Obdinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel.

Sklep 5t. 189
Obdinski svet Ob6ine Vransko potrdi zapisnik 11. redne seje Obiinskega sveta z dne
15.9.2020 v predloienem besedilu.

b) Obcinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
Dobiinski svet Obiine Vransko pottdi zapisnik 7. dopisne seje Obeinskega sveta z dne 25.
9. 2020 v predloZenem besedilu.(

Ob6inski svet je z 1 'l glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel.

Sklep 5t. 190
Obdinski svet Obdine Vransko potrdi zapisnik 7. dopisne seje Obiinskega sveta z dne
25.9.2020 v predlozenem besedilu.

Ad2: Pobude in vprasanja svetnikov

elani ob6inskega sveta so lahko v dasu hajanja dopisne seje vpraSanja in pobude po
elektronski po5ti naslavljali na 2upana.

V 6asu trajanja dopisne seje ni bilo na Zupana naslovljeno nobeno vprasanje ali pobuda.

Ad3: Odlok o rebalansu prora6una Obdine Vransko za leto 2020 - obravnava in
sprejem

Obdinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
>Obiinski svet Obiine Vransko sprcjme Odlok o rebalansu prcraiuna Obdine Vransko za
leto 2020 v predlaganem besedilu.(

Obcinski svet je z 10 glasovi ZA in 1 glasom PROTI predlog sklepa sprejel

Sklep 5t. l9'l
ObEinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o rebalansu prora6una Ob6ine Vransko
za leto 2020 v predlaganem besedilu.
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Ad4: Letni na6rt ravnanja s stvarnim premoienjem Ob6ine Vransko za lelo 2o2o -
obravnava in sprejem

Obeinski svet,e glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
>Obdinski svet Obiine Vransko sprejme Letni na6rt ravnanja s stvamim premoZenjem
Obdine Vnnsko za leto 2020 v predlaganem besedilu.K

Sklep 5t. 192
Obcinski svet Obcine Vransko sprejme Letni nadrt ravnanja s stvarnim premoienjem
Obdine Vransko za leto 2020 v predlaganem besedilu.

AdS: Odlok o proraiunu Obdine Vransko za leto 2021 - prva obravnava

V Oasu trajanja dopisne seje je obdinski svetnik Peter Reber5ek v okviru predmetne to6ke
dnevnega reda Zupanu zastavil naslednje vpraSanje:
>Ali bo v proraiunu 2021 tudi rezeNacija za asfaltiranje cest v kolikor bodo s sofinanciranjem
pi izgradnji pomagali obeani?<<

2upan je na zastavljeno vpra5anje odgovoril naslednje:
>V predlogu proraduna Obdine Vransko za leto 2021 je zapisano:
- ll. Posebni del na strani 10
- 13 - Promet, prometna infrastruKura in komunikacije
- 1302- Cestni promet in infrastruKura
- 13021 - Sofinanciranle cestnih prikljudkov
- 420 402- Rekonstrukcije in adaptacije...........50 000€(

Obainski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
Dobiinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o proradunu Obiine Vransko za leto 2021 v
prvem bnnju in ga posreduje v 31-dnevno javno obravnavo na krajevno obiiajen nadin.(

Obdinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel.

Sklep 5t. 193
Obiinski svet Obdine Vransko sprejme Odlok o proraiunu Ob6ine Vransko za leto
2021 v pwem branju in ga posreduje v 30dnevno javno obravnavo na krajevno
obi6ajen naein.

Ad6: Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih nagrobnih sved - obravnava in
sprejem

Obeinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
Dcena gospodarske javne sluzbe zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov za odvoz
nagrobnih svei je 0,20872 €/kg. Cena je brcz DDV in se uporablja od 1 .1.2021 dalje.K

Obdinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel

Sklep 5t. 194
Cena gospodarske javne sluibe zbiranja doloEenih vrst komunalnih odpadkov za
odvoz nagrobnih sve6 je O,20872 €lkg. Cena je brez DDV in se uporablja od 1.1.2021
dalje.
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Obdinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel.
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Ad7: Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih drustev in kulturnih
projektov, ki se sofinancirajo iz prora6una Obeine Vransko za leto 2021 - obravnava in
sprejem

Ob6inski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
))Pottdijo se Pogoji in meila za vrednotenje dejavnosti kultumih druStev, ki se sofinancirah iz
prcraauna obeine Vransko za leto 2021 v predlaganem besedilu.<

Obeinski svet je z 1 1 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel.

Sklep 5t. {95
Potrduo se Pogoji in merila za vrednotenje dejavnosti kulturnih drustev, ki se
sofinancirajo iz proraduna obEine Vransko za lelo 2021 v predlaganem besedilu.

Ad8: Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih programov in
programov drugih druStev, ki se sofinancirajo iz prora6una ObEine Vransko za leto
2021 - obravnava in sprejem

Ob6inski svet ie glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
)Potdijo se Pogoji, meila in kiteriji za vrednotenje socialnovarstvenih prcgnmov in
prcgmmov drugih druStev, ki se sofinancimjo iz proraCuna Obtine Vransko za leto 2021 v
predlaganem besedilu. <

Ob6inski svet je z 1 1 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel

Sklep 3t. 196
Potrdijo se Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarctvenih programov in
programov drugih druStev, ki se sofinancirajo iz prora6una Obdine Vransko za leto
2021 v predlaganem besedilu.

Ad9: Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa
Sporta v ObEini Vransko za lelo 2021

Obdinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
>Oblinski svet ObCine Vransko sprejme Pogoje in merila za izbiro izvajalcev in
sofinanciranje izvajanja letnega progruma 

'pofta 
v Obdini Vransko v letu 2021 v

predlaganem besedilu.(

Obdinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno sprejel.

Sklep 5t. 197
Obdinski svet Obdine Vransko sprejme Pogoje in merila za izbiro izvajalcev in
sofinanciranje izvajanja letnega programa sporta v Obdini Vransko v letu 2021 v
predlaganem besedilu.

Ad10: Razno
I

Dopisna seja je bila zakljudena 20.10.2020, ob 20. uri

Zapisal:
Rudolf PuSnik

ZUPAN
Fra nc Susnik


