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Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto
2020
1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 11/18-ZSPDSLS1 in 30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15-ZIPS1617 in 13/18), Zakon
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12,
96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl.
US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I,
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,
101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US,
85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15, 102/15 in 63/16ZDoh-2R in 77/17-ZMVN-1) in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko št. 21/12 in
46/15) je Občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne
15. 6. 2021 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Vransko za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za
leto 2020.

7. ZAPISNIK 10. dopisne seje občinskega sveta
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2020
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Vransko za leto 2020. Sestavni del
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta
2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2020
znašajo:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Zaključni račun
2020
v EUR
2.777.169

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.536.163

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

2.314.820
2.032.619
214.973
67.228

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

221.343
127.891
2.335
15.696
272
75.149
11.612
11.612

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

0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

0
0

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

229.394
229.394

Skupina/Podskupina kontov

0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

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
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

0
0
0

0
0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Zaključni račun
2020
v EUR
42.304

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

42.304
42.304

2.629.149
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

167.161

908.343
207.619
31.380

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

167.161
167.161

628.067
10.187
31.090

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

23.162

1.097.062
4.130
575.386
81.298

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-124.856

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

-148.019

436.248
548.783
548.783

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

74.961
37.631

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

148.019

37.330

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

38.003

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2020 se
objavi v uradnem glasilu občine Vransko «Občinski
informator-Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 007-01/2021
Vransko, 30. 6. 2021
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Zaključni račun
2020
v EUR
0

Skupina/Podskupina kontov

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l.r.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko«
Na podlagi 3.člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 8/96, 36/00 - ZPZDC in 127/06 - ZJZP), 26. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg/02) in 16. 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 16. redni seji
15. 6. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko«
1. člen
V 4. členu se spremeni tretji odstavek tako, da glasi:

Številka 5/2021 – 30. 6. 2021
5. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedna zveza »Občinski
svet občine Vransko« nadomesti z besedno zvezo »Svet
zavoda«.
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da glasi:
»Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi
seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati
možnost, da se o njih izjavi v 30 dneh.«
Četrti odstavek se črta. Peti in šesti odstavek postaneta četrti
in peti odstavek.
6. člen
Pred besedilom 16. člena se doda naslov »Svet zavoda«.
V prvem odstavku 16. člena se v tretji alineji doda beseda
»športnih« tako, da glasi:
» - trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti, ki izhajajo iz vrst kulturnih, turističnih in športnih
društev oziroma iz predstavnikov javnih zavodov za ista
področja.«

»Sedež Zavoda: Vransko. Poslovni naslov je Vransko 23a,
3305 Vransko.«
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
»Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem
ustanovitelja.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo »na spodnji
polovici pa DEJAVNOST.«
3. člen
Celotna vsebina 9. člena odloka se nadomesti z določbo v
naslednji vsebini:
»Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo
zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za
zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi
kot skrben in vesten gospodar. Pri opravljanju svoje funkcije
ima direktor v delovnem procesu pravico in dolžnost določati
in odrejati dela in naloge posameznim delavcem ali skupini
delavcev za izvršitev določenih zadev v skladu z določbami
splošnih aktov zavoda.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na
podlagi javnega razpisa po predhodno pridobljenem soglasju
občinskega sveta občine ustanoviteljice. Javni razpis objavi
ustanoviteljica.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno
imenovan.
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas
trajanja mandata.
Na podlagi akta o imenovanju sklene predsednik sveta
zavoda z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.«
4. člen
V 10. členu se črta enajsta alineja pri nalogah direktorja, in
sicer: »sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod
ima«.
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7. člen
V 18. členu odloka se:
- v peti alineji črta besedilo: »k zavodski kolektivni
pogodbi ter«
- besedilo sedme alineje nadomesti z besedilom v
naslednji vsebini: »- imenuje in razrešuje direktorja ob
predhodno
pridobljenem
soglasju
občine
ustanoviteljice,«.
8. člen
Celotna vsebina 20. člena odloka se nadomesti z določbo v
naslednji vsebini:
»Zavod pri svojem delu uporablja javno infrastrukturo, ki mu
jo v upravljanje daje ustanoviteljica. Zavod izkazuje ta
sredstva v bilanci stanja kot sredstva v upravljanju.«
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Statut in drugi splošni akti zavoda se uskladijo s tem
odlokom do konca leta 2021.
Svet zavoda in direktor zavoda nadaljujejo svoje delo do
izteka mandata, za katerega so bili imenovani pred
uveljavitvijo tega odloka.
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vse določbe
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo,
turizem in šport Vransko (Uradni list RS, št. 16/05), ki so
predmet tega odloka, vse ostale določbe pa ostanejo v
veljavi.
10. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko« in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 007-01/2021
Vransko, 30. 6. 2021

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l.r.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
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3. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški
rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko
Na podlagi 28.člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,
94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24.
in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO,
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17
– ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20), Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in
120/05, 93/15,in 59/19) in 16. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine
Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je Občinski svet
Občine Vransko na 16. redni seji 15. 6. 2021 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in
počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine
Vransko

4. Obvestilo o javni obravnavi predloga Odloka o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na območju občine
Vransko
Javnost obveščamo, da bo od 5. 7. 2021 do 5. 8. 2021
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju občine Vransko, ki ga je
Občinski svet Občine Vransko v prvem branju sprejel na 16.
redni seji dne 15. 6. 2021.
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/
in
- oglasni deski Občine Vransko, Vransko 59.
Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 8. 2021 posredujete
na enega od naslednjih načinov:
- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z
navedbo zadeve »Javna obravnava – odlok o komunalnem
prispevku«;

I.
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju
Občine Vransko, objavljen v Uradnih objavah Občine
Vransko, št. 2/2021 se spremeni tako, da se besedilo 3.
člena glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Vransko po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko
uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka
enkrat letno v obdobju od 1. julija do 30. septembra.
Rezervacijo lahko starši uveljavijo po dnevih, vendar najmanj
petnajst neprekinjenih delovnih dni, ali za celoten mesec,
toda največ za dva meseca. Počitniška odsotnost mora biti
na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. junija
tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško
rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo starši plačajo
30 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega
razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot
enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za
katerega se plačilo staršev za otroka ne sofinancira iz
državnega proračuna.«
II.
Ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov predšolske
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v
vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine
Vransko, št. 2/2021) ostanejo nespremenjene.

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko s pripisom »Javna obravnava – odlok o
komunalnem prispevku«.
Občinska uprava

5. Obvestilo o javni obravnavi predloga Odloka o
pokopališkem redu v Občini Vransko
Javnost obveščamo, da bo od 5. 7. 2021 do 5. 8. 2021
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o
pokopališkem redu v Občini Vransko, ki ga je Občinski svet
Občine Vransko v prvem branju sprejel na 16. redni seji dne
15. 6. 2021.
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/
in
- oglasni deski Občine Vransko, Vransko 59.
Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 8. 2021 posredujete
na enega od naslednjih načinov:

III.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko in
začne veljati naslednji dan po objavi. Uporablja se od 1. 7.
2021.
Številka: 6020-01/2021
Vransko, 30. 6. 2021

JAVNA NAZNANILA

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l.r.

- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z
navedbo zadeve »Javna obravnava – odlok o pokopališkem
redu«;
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko s pripisom »Javna obravnava – odlok o
pokopališkem redu«.
Občinska uprava
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ZAPISNIKI
6. Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta

Številka 5/2021 – 30. 6. 2021
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 234
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 14. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko v predlaganem
besedilu.

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 13. 4. 2021, ob 20. uri v Kulturnem domu
Vransko.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta: Jože Matko, Breda Čvan, Kristina
Reberšek, Nataša Juhart, Rafael Novak, Peter Reberšek,
Adrijana Ferme, Danilo Štante, Sonja Cencelj, Brigita Gosak
in Marjan Pečovnik
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: /
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja
Godler
- ostali prisotni: Mojca Hrastnik in Suzana Felicijan Bratož
- mediji: Savinjska TV
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20.00
prisotnih vseh 11 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je
bil občinski svet sklepčen.

K točki 6 Izdaja soglasja k ceni socialnovarstvene
storitve pomoči na domu
Župan je podal uvodno obrazložitev ter besedo predal
direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojci Hrastnik, ki je
zadevo podrobneje obrazložila.
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri so
sodelovali Kristina Reberšek, Jože Matko in Nataša Juhart.
Sledilo je glasovanje o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve pomoči na domu:
- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 235
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k ceni
storitve pomoči na domu v višini 19,64 EUR. Subvencija
občine znaša 14,29 EUR, cena za uporabnike storitve
znaša 5,35 EUR na uro. Cena velja od 1. 5. 2021.

• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je
sledilo glasovanje:
11 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji dnevni red:
Sklep št. 233
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje
izvedbe protiprašne zaščite
na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko
– 2. obravnava in sprejem
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko« - 1. obravnava
5. Sklep o pokritju izgube javnega zavoda »Zavod za
kulturo, turizem in šport Vransko« za leto 2020
6. Izdaja soglasja k ceni socialnovarstvene storitve
pomoči na domu
7. Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2020
8. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda
II. Osnovne šole Žalec za mandatno obdobje 2021-2025
9. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec za mandatno
obdobje 2021-2025
10. Razno
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14.
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 14. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko:
- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
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K točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko« - 1. obravnava
Župan je predal besedo direktorici Zavoda za kulturo,
turizem in šport Vransko Suzani Felicijan Bratož, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta
sodelovala Jože Matko in Rafael Novak.
Sledilo je glasovanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo,
turizem in šport Vransko«:
- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 236
Občinski svet Občine Vransko v prvi obravnavi sprejme
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko« v predlagani vsebini. Predlog se
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno
običajen način.
K točki 5 Sklep o pokritju izgube javnega zavoda »Zavod
za kulturo, turizem in šport Vransko« za leto 2020
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je besedo predal
direktorici Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko
Suzani Felicijan Bratož, ki je zadevo podrobneje obrazložila.
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri so
sodelovali Breda Čvan, Adrijana Ferme in Peter Reberšek.
Sledilo
zavoda
2020:
-

je glasovanje o Sklepu o pokritju izgube javnega
»Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko« za leto
11 glasov ZA
0 glasov PROTI

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 237
Občinski svet Občine Vransko potrjuje pokritje izgube
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v
poslovnem letu 2020, nastale zaradi epidemije, v celoti.
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov
a) Jože Matko
V zvezi z vožnjo s štirikolesniki oziroma ostalimi različnimi
motornimi prevoznimi sredstvi v naravi, je podal pobudo za
objavo obvestila oziroma opozorila v Informatorju in na
spletnih straneh občine.
Župan je povedal, da se bo pobuda upoštevala. Obvestilo
oziroma opozorilo se bo pripravilo in objavilo.
b) Adrijana Ferme
Podala je pobudo za pripravo obvestila za Informator v zvezi
s čiščenjem cest po opravljanju kmetijske dejavnosti, saj se z
različno kmetijsko mehanizacijo na cestišče nanese veliko
nesnage, ki je uporabniki ne očistijo.

Številka 5/2021 – 30. 6. 2021
-

11 glasov ZA
0 glasov PROTI

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 238
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih
priključkih v Občini Vransko v predlaganem besedilu.
K točki 7 Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2020
Župan je predal besedo predsednici Komisiji za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je
podala obrazložitev.
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu za podelitev priznanj Občine
Vransko za leto 2020:
- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Župan je povedal, da se bo obvestilo pripravilo za objavo.
c) Kristina Reberšek
Podala je pobudo za postavitev klopce v parku pred Osetovo
vilo, saj bi lahko tako občani večkrat posedeli v parku.
Župan je povedal, da park pred Osetovo vilo ni v lasti občine,
zato občina z njim ne more upravljati.
č) Brigita Gosak (pisna pobuda s 7. 4. 2021 - citirano):
Name se je obrnila stanovalka Grofic v zvezi z zemeljskim
plinom. Po njenih besedah bi naj upravnik Grofic pridobil
podatek, da bi naj bili vsi pogoji, dovoljenja, načrti in soglasja
urejena, manjkalo naj bi soglasje s strani ARSO - to je bila
zadnja informacija s strani Petrola. Dodala je, da bi naj bil s
strani občine Vransko na Petrol poslan apel k plinifikaciji
Vranskega.
Zanima jo če je mogoče, da bi bil s strani občine poslan
dopis tudi na Arso glede pospešitve dolgotrajnega postopka.
Pisni odgovor župana z 8.4.2021 - citirano:
Glede na način delovanja ARSO dvomim, da bo dopis –
urgenca občine, ki ga vsekakor bomo poslali na ARSO, kaj
bistveno pospešil izdajo soglasja.
Menim, da se v tem primeru Petrolu kot koncesionarju
pretirano »ne mudi« in išče izgovore. To potrjuje tudi dejstvo,
da so se s plinovodi nerazumno dolgo dogovarjali za izbor
skupnega projektanta.
Petrol je tako velik in pomemben »igralec«, da bi v primeru
hotenja lahko plin že pripeljal do naročnikov. Mislim, da tu
igra pomembno vlogo tudi ekonomija obsega, ki jo pogojuje
napovedana poraba plina na letnem nivoju.
Še dodaten pritisk s strani občine ne bo škodil. Bi pa bilo
zelo koristno, če bi se v reševanje te problematike vključil
tudi naš poslanec Alex.
K točki 3 Odlok o postopku, pogojih in merilih za
sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite
na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko
– 2. obravnava in sprejem
Župan je podal obrazložitev nato je odprl razpravo v kateri so
sodelovali Peter Reberšek, Jože Matko, Rafael Novak.
Sledilo je glasovanje o Odloku o postopku, pogojih in merilih
za sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na javnih
cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko:
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 239
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se za
leto 2020 podelijo naslednja priznanja Občine Vransko:
- plaketo Občine Vransko Stanki Žičkar, vodji
zdravstvene nege in oskrbe v Zavodu Sv. Rafaela
Vransko - za dolgoletno vzorno, inovativno,
strokovno in strpno vodenje zdravstvene nege in
oskrbe;
- priznanje Občine Vransko Katjuši Rajovec,
ustanoviteljici Zavoda za zaščito in dobrobit živali
Muri - za ozaveščanje na področju dobrobiti živali,
spodbujanje odgovornega lastništva živali in za
pomoč živalim;
- priznanje Občine Vransko prostovoljcem Župnijske
Karitas Vransko in Občinske organizacije Rdečega
križa Vransko - za aktivno sodelovanje pri zajezitvi
novega koronavirusa SARS-CoV-2 in skrbi za
najranljivejšo populacijo starejših občanov.
K točki 8 Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet
zavoda II. Osnovne šole Žalec za mandatno obdobje
2021-2025
Župan je predal besedo predsednici Komisiji za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je
podala obrazložitev.
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu za imenovanje predstavnika
ustanoviteljev v svet zavoda II. Osnovne šole Žalec za
mandatno obdobje 2021-2025:
- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 240
Občinski svet Občine Vransko za predstavnico
ustanoviteljev v svet zavoda II. Osnovne šole Žalec za
mandatno obdobje 2021-2025 imenuje Sonjo Cencelj,
Jeronim 50, Vransko.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
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K točki 9 Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet
zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec za
mandatno obdobje 2021-2025
Župan je predal besedo predsednici Komisiji za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je
podala obrazložitev.

Občinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagani
dnevni red seje.
Sklep št. 242
Sprejme se naslednji dnevni red 10. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Vransko:
1. Sklep o sofinanciranju obnove kapelice pri hiši Čreta 4
(EŠD: 20969)

Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu za imenovanje predstavnika
ustanoviteljev v svet zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta
Potrate« Žalec za mandatno obdobje 2021-2025:
- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 241
Občinski svet Občine Vransko za predstavnika
ustanoviteljev v svet zavoda Zdravstveni dom "dr.
Jožeta Potrate" Žalec za mandatno obdobje 2021-2025
imenuje Marjana Pečovnika, mag. pharm., Vransko 130,
Vransko.
K točki 10 Razno
/
Seja je bila zaključena ob 21.30.

Ad1: Sklep o sofinanciranju obnove kapelice pri hiši
Čreta 4 (EŠD: 20969)
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:
»Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o
sofinanciranju obnove kapelice pri hiši Čreta 4 (EŠD: 20969)
v višini 2.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo iz sredstev
splošne proračunske rezervacije proračuna Občine Vransko
za leto 2021.«
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno
sprejel.
Sklep št. 243
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o
sofinanciranju obnove kapelice pri hiši Čreta 4 (EŠD:
20969) v višini 2.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo iz
sredstev splošne proračunske rezervacije proračuna
Občine Vransko za leto 2021.
Dopisna seja je bila zaključena 30. 4. 2021, ob 12. uri.

Številka: 0320/2021
Vransko, 13. 4. 2021
Zapisala:
Mateja Godler, l.r.

Številka: 0320/2021
Vransko, 30. 4. 2021
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l.r.

Zapisal:
Rudolf Pušnik, l.r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l.r.

7. Zapisnik 10. dopisne seje občinskega sveta
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
ZAPISNIK
10. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
10. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po
elektronski pošti potekala od četrtka, 29. 4. 2021, od 12.
ure dalje, do petka, 30. 4. 2021, 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 za sejo z
glasovnicama vročeno po elektronski pošti. Gradivo za sejo
je bilo objavljeno na spletni strani Občine Vransko (10.
dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/sejeobcinskega-sveta/ ).
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja seje
glasovali vsi člani občinskega sveta.
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje:
1. Sklep o sofinanciranju obnove kapelice pri hiši Čreta 4
(EŠD: 20969)
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