
Stevilka: 0320/2017 Vransko, 17.10.2017

ZAPISNIK

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodid, Maja Presekar, JoZe Matko, Ervin Pepel, Monika
Vrankar, Sonja Cencelj, Ivan Kokovnik, Ksenija Rovan Krivec, Vid KriZnik, Ma{an Pedovnik in
Alenka Lebenidnik
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: /
- obdinska uprava: Franc Su5nik, Marija Jerman, Mihaela Zupandid in Mateja Godler
- ostali prisotni : Janez Lencl
- mediji: /

Dosedanje todke 7,8,9,10,1I in l2 se ustrezno pre5tevildijo

Pripomb na podani predlog razSiritve dnevnega reda ni bilo, zatoje sledilo glasovanje o raziiriwi
dnermega reda:

- ll glasov ZA
- 0 gtasov PROTI

hupan je ugotovil, daje bil sprejet
Skleo 5t. 245
Obiinski svet Obiine Vransko potrdi razliritev dnevnega reda z uvriieno novo toiko:
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemlji5l za obmoEje stanovanjske gradnje
Podgorica-DolinSek - redni postopek

Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu v celoti:
-llglasovZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 246
ObEinski svet ObIine Vransko potrdi dnevni red 20. redne seje kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18, redne seje Oblinskega sveta Obiine Vransko z dne
13.6.2017 in 19. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko z dne 12.9.2017
2. Pobude in vpralanja svetnikov

OBEINA VRANSKO - OBCINSKI svET
Vransko 59, 3305 Vransko

T: (03) 703 28 00, F: (03) 703 28 16, E: obcina.vransko(dvransko.si

20. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 17 .10.2017 , ob 20. uri v sejni sobi
obdine Vransko, Vransko 66a.

. Sprejem dnevnega reda
lupan je predlagal raz5iritev dnevnega reda 20. redne seje Obdinskega sveta obdina Vransko in sicer
tako, da se na dnevni red uvrsti nova todka, kot sledi:

- za predlagano todko 6 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiSda v obdini Vransko -
hitri postopek (obravnava in sprejem), se uwsti nova dodatna toEka 7, ki se glasi:

7. Odlok o orosramu ooremliania stavbnih zemliiSt za obmoiie stanovaniske sradnie
Podeorica-Dolin5ek - redni postopek
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3. Odlok o rebalansu proraiuna Obtine Vransko za leto 2Ol7 - redni postopek (obravnava in
sprejem)
4. Odlok o proratunu obiine Vransko za leto 2018 - redni postopek (I. branje)
5. Odlok o proraiunu obline Vransko za leto 2019 - redni postopek (I. branje)
6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji5Ea v obEini Vransko - hitri postopek
(obravnava in sprejem)
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljiSt za obmoije stanovanjske gradnje
Podgorica-DolinSek - (L branje)
8. Sklep o tehnitnem popravku Odloka o obiinskem prostorskem natrtu ObIine Vransko-
zemlji5ie parc. 5t. 2636/19, k.o. Prekopa- redni postopek (I. branje)
9. Sklep o tehniinem popravku Odloka o zazidalnem nairtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono
ob avtocestnem prikljuiku Ceplje- redni postopek (I. branje)
10. Sprememba sestave Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v ObEini Vransko
ll. Seznanitev z geotehniEnimi mnenji s predlogi sanacije usadov sproienih po neurju 16.
septembra 2017
12. Izvolitev elektorja v volilno telo 5. Volilne enote ter doloiitev kandidata za Elana driavnega
sveta, za volitev v drZavni svet RS
13. Razno

K toiki I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko
z dne 13.6.2017 in 19. redne seje Oblinskega sveta Obiine Vransko z dne 12.9.2017
Na predloZena zapisnika ni bilo podanih pripomb.
Slediloje glasovanje
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne 13.6.2017:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 247
Oblinski svet Obiine Vransko potrdi zapisnik 18. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko
z dne 13.6.2017 v predloienem besedilu,

2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne 12.9.2017:
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 248
Oblinski svet Obiine Vransko potrdi zapisnik 19. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko
z dne 12,9.2017 v predloienem besedilu.

K toiki 2 Pobude in vpralanja, ki so jih postavili naslednji svetniki:
a) JoZe Matko
- Kak5en je odziv oblanov na novo ureditev prometnega reiima y trgu Vransko? Pojavil se je
problem pri OS Vransko-Tabor, kjer afiobus ne more zavijati proti Soli, kadar je zasedeno
zadnje parkirno mesto na parkiriSEu pri stanovanjski stavbi Vransko 28. Kaj se namerava
ukreniti v zvezi s tem problemom?
Zupan je odgovoril, da odzivov ni, bilo paje napisanih nekaj mandatnih kazni. Kar se tide
problematike zavijanja artobusa pri Soli, zadevo proudujejo policist Roman Ocvirk, in5pektor za ceste
Franc Zajam5ek in projektant firme Andrejc d.o.o., obravnavana paje bila tudi na seji Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Zaenkrat kak5ne dodatne reSitve oziroma predloga 5e ni bilo.
b) Ervin Pepel
- V zvezi z novo prometno ureditvijo v trgu Vransko je podal pobudo za spremembo poteka
prednosti za vozila, saj dosedanji prometni znak @rednost vozil iz nasprotne smeri), ki stoji pri
stanovanjskem objektu Gorii, Vransko 40a, naznanja prednost vozilom, ki se vozijo v smeri od
omenjenega stanovanjskega objekta proti 5oli. Prednost, pa naj bi imela vozila, ki se vozijo iz
nasprotne smeri, saj je ovira na strani voznikov, ki vozijo v srneri 5ole.
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Zupan je odgovoril, da bo pobuda oziroma pripomba posredovana inipektorju za ceste Francu
Zajam5ku , projektantu firme Andrejc d.o.o.. ter Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
obdini Vransko.
c) Anica JagodiE

- Povedala je, da se je nanjo obrnilo kar nekaj starejlih oblanov s pripombo, da na pokopali5lu
Vransko ni moino uporabljati WC-ja v mrli5ki veLici. Tato te podala pobudo, da bi se WC
odklenil in bi ga obiani tako imeli moinost uporabljati. Opozorila je tudi na pu5tanje
vodovodne pipe na samem pokopaliSiu.
Zupanje odgovoril, da se bo upravljavcu pokopali5da Vransko ( Pogrebne storitve Ropotar) narodilo
naj WC odklene in popravi vodovodno pipo.
t) Sonja Cencelj
-, Kdaj se bo nadaljevalo s selnjo ob lokalni cesti LC 490 ll2 Prapreie-Lipa?
Zupan 1e odgovoril, da se bo s sednjo nadaljevalo, ko bo le to dopuSdala Uredba o gnezdenju ptic, ki
prepoveduje sednjo v dasu od meseca marca do meseca novembra.
d) Ksenija Rovan Krivec
-_Ali je izgradnja irpali5ia za fekalno kanalizacijo v Brodeh zakljuiena?
Zupan je odgovoril, da izgradnja 5e ni zakljudena, kerje potrebno priklopiti 5e elektriko. Dela naj bi
zakljudili do konca meseca oktobra.
e) Ivan Kokornik
- Kak5na je moZnost sanacije cestnega odseka na JP 992531 Prekopa-Jev5e (pod novim naseljem
Jev5e), saj se na cestiSiu pojavlja razpoka, ki nakazuje posedanje samega cestiSia?
Zupanje odgovoril, daje omenjeni cestni odsek 2e bil saniran. Pred katkim je bil urejen tudi prepust,
je pa problem v tem, daje celotno obmodje plazovito. Prevoznost javne poti se bo vsekakor
zagotavljala.
f) Vid KriZnik
,- Kaj je novega v zvezi z uporabnim dovoljenjem za mrli5ko veiico na pokopaliStu Vransko?
Zupan je odgovoril, da je v lanskem letu gradbena inipektorica za vse objekte ki so v jarmi rabi, med
njimi tudi za mrliSko veiico, preverjala uporabna dovoljenja le-teh. V arhiw seje naSlo gradbeno
dovoljenje, kateregaje urejala 5e obdina Zalec in lokacijsko dovoljenje za prenovo leta 1990, ni se pa
nailo uporabno dovoljenje. In5pektorica je zato izdala odlodbo o prepovedi uporabe mrliSke veZice, na
katero se je obdina pritoZila na drugostopenjski organ. Za ureditev zadeve seje Ze narodila izdelava
vse potrebne dokumentacije za izvedbo tehnidnega pregleda in nato pridobitev uporabnega dovoljenja.

K toiki 3 Odlok o rebalansu proraluna Obiine Vransko za leto 2017 - redni postopek
(obravnava in sprejem)
Zupan je predal besedo Mihaeli Zupandid, kije podala podrobnejSo obrazloZitev. Nato je odprl
razpravo, v kateri je sodeloval JoZe Matko.
Slediloje glasovanje o sprejemu Odloka o rebalansu proraduna Obdine Vransko za leto 2017:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5r. 249
ObEinski svet sprejme Odlok o rebalansu proraiuna Obtine Vransko z,a leto 2017 v
predloZenem besedilu.

K toiki 4 Odlok o proraiunu obiine Vransko za leto 2018 - redni postopek (L branje) in
k toiki 5 Odlok o proraiunu obEine Vransko za leto 2019 - redni postopek (I. branje)
Zrpan je predal besedo Mihaeli Zupandid. ki je podala podrobnejSo obrazloZitev za obe totki. Nato je
odprl razpravo, v kateri sta sodelovala Ksenija Rovan Krivec in JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje:
1. (k todki 4) Sprejem Odloka o proradunu obdine Vransko za leto 2018:

- 9 glasov ZA
- 2 glasova PROTI
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lupan 1e ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 250
Obtinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o proratunu Obiine Vransko za leto 2018 v 1.
branju ter ga posreduje v 15 dnevno javno obravnavo na krajevno obiiajen naEin, v iasu od
t.ll.20t7 do l5.l 1.201 7.

2. (ktodki 5) Sprejem Odloka o proradunu obiine Vransko za leto 2019:
- 9 glasov ZA
- 2 glasova PROTI

lryan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 5t. 251
Oblinski svet ObEine Vransko sprejme Odlok o proralunu Obtine Vransko za leto 2019 v 1.
branju ter ga posreduje v 15 dnevno javno obravnavo na krajevno obitajen naiin, v Iasu od
1.11.2017 do 15.11.2017.

K toiki 6 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiSia v obiini Vransko - hitri postopek
(obravnava in sprejem)
Zupan je podal uvodno obrazloZitev in predal besedo Rudolfu Pu5niku, ki je zadevo podrobneje
obrazloZil. Natoje odprl razpravo, v katerije sodeloval JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje:
l. Sprejem Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiSda v obdini Vransko po hitrem
postopku:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 252
Obiinski svet ObIine Vransko soglaSa, da se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljiSta v obtini Vransko sprejme po hitrem postopku.

2. Sprejem Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji5da v obdini Vransko:
-llglasovZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 253
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo slavbnega zemljiSla v
oblini Vransko v predloienem besedilu.

i( rai*i 8 Sldep o tehniinem popravku Odloka o oblinskem prostorskem nalrtu Obiine
Vransko- zemljiSte parc.5t. 2636/19, k.o. Prekopa- redni postopek (I. branje)
Zupan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala podrobnej5o obrazloiitev. Nato je odprl razpra\o,
v kateri so sodelovali JoZe Matko, Alenka Lebenidnik in Ervin Pepel.
Slediloje glasovanje o sprejemu Sklepa o tehnidnem popravku Odloka o obdinskem prostorskem
nadrtu Obdine Vransko- zemlji3de parc. it. 2636119, k.o. Prekopa, v prvem branju:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 254
Obiinski svet ObEine Vransko sprejme Sklep o tehnilnem popravku Odloka o obiinskem
prostonskem nairtu Obiine Vransko. zemljiSde parc. 5t. 2636/19, ko. Prekopa v pruem branju
ter ga posreduje v 15 dnevno javno obravnavo na krajevno obiiajen naiin.
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K toiki 9 SkJep o tehniinem popravku Odloka o zazidalnem nairtu za poslovno-obrtno-trgovsko
cono ob altocestnem prikljuEku ieplje - redni postopek (I. branje)
Zupanje predal besedo Mariji Jerman, kije podala podrobnej3o obrazloZitev. Nato je odprl razpravo,
v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o sprejemu Sklepa o tehnidnem popravku Odloka o zazidalnem nadrtu za
poslor.no-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem prikljudku ieplje, v prvem branju:

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 255
Obiinski svet ObIine Vransko sprejme Sklep o tehniEnem popravku Odloka o zazidalnem
nalrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem prikljutku teplje v prvem branju ter
ga posreduje v 15 dnevno javno obravnavo na krajevno obiiajen naEin.

K toiki 10 Sprememba sestave Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v ObIini
Vransko
Zupan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna vpraSanja, volitve, imenovanja in priznanja
Kseniji Rovan Krivec, kije podala podrobnejSo obrazloLitev. Natoje odprl razpravo, v kateri ni nihde
sodeloval.
Slediloje glasovanje o predlogu sklepa o spremembi sestave Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu v Obdini Vransko:

-llglasovZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 256
Obiinski svet Obiine Vransko razreluje Marka Krajnca z mesta tlana Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu ObEine Vransko.
Obtinski svet Obiine Vransko imenuje Roka Penca, direktorja druibe Energetika Projekt
d.o.o., ki je koncesionar za redno vzdrievanje obiinskih cest in javnih povr5in v obiini Vransko,
za ilana Sveta za pr€ventivo in vzgojo v cestnem prometu Obiine Vransko.

K toiki ll Seznanitev z geotehniinimi mnenji s predlogi sanacije usadov sproienih po neurju 16.
septembra 2017
Zupan je dlane obdinskega sveta seznanil z geotehnidnimi mnenji s predlogi sanacije usadov, ki so se
pojavili na JP 916135 odcep Podbregar (parcelna 5t. 880 in 881 KO l0l4 Lodica), JP 916132 odcep
Marko (parcelna 5t.122811 KO l0l4 Lodica) in IP 992701Limovce - Poljan5ek (parcelna 5t.45711
KO 1015 Zaplanina), kot posledica modnega deievja 16. septembra 2017.

K lodki 12 lnolitev elektorja v volilno telo 5. volilne enote ter doloiitev kandidata za 6lana
driavnega sveta za volitve v drZavni svet RS
Zupan je podal uvodno obrazloZitev todke in predal besedo predsednici Komisije za mandatna
vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja (v nadaljevanju KMVIP) KsenijiRovan Krivec, kije
pojasnila, da je KMVIP na podlagi obvestila Driavne volilne komisije z dne 13.9.2017 dlane
Obdinskega sveta in sploinojavnost pozvala k vloZiwi kandidatur za elektorja in dlana driavnega
sveta. Do roka sta na naslov KMVIP prispela en predlog za elektorja in en predlog za dlana drZavnega
sveta. Obdinski svetnik Ervin Pepelje za elektorja predlagal Jane za Lencla, Prekopa I I c, 3305
Vransko. Janez Lenclje za dlana drZavnega sveta predlagal Marka Zidanska, Z a(,ret 16,3202
Ljubedna.
Zupan je v nadaljevanju predlagal imenovanje tridlanske komisije za izvedbo tajnih volitev v sestavi
Alenka Lebenidnik, Marjan Pedovnik in Ervin Pepel.
Sledilo je glasovanje o predlagani sestavi komisije:

- 8 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
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Sklep 5t.257
ObEinski svet obEine Vransko imenuje komisijo zaiwedbo volitev elektorja v volilno telo 5.
volilne enote ter doloEitev kandidata zaElana driavnega sveta za volitve v drZavni svet RS v
sestavi:

- AlenkaLebeniinik;predsednica,
- Marjan PeEovnik; Ilan,
- Ervin Pepel; ilan.

Zupan je sejo obdinskega sveta prekinil. Imenovana komisija je v skladu s Pravili zaizvolitev
predstavnikov Obdine Vransko v volilno telo 5. volilne enote za volitve dlana drZavnega sveta ter
doloditev kandidata za Elana drLavnega sveta izvedla tajne volitve.
Sledilo je nadaljevanje seje. Predsednica komisije zaiwedbo volitev Alenka Lebenidnik je Obdinski
svet seznanila, da je bil z 9 glasovi za eleklorja v volilno telo 5. volilne enote izvoljen Janez Lencl ter
z l0 glasovi zakandidata za Elana drZavnega sveta doloden Marko Zidan5ek.

K toiki 7 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljiSi za obmoije stanovanjske gradnje
Podgorica-Dolin5ek - (I. branje)
Zupan je podal uvodno obrazloZitev in predal besedo Mariji Jerman, ki je podala podrobnej5o
obrazloLitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodelovala Alenka Lebenidnik.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemlji5d za obmodje
stanovanjske gradnje Podgorica-Doliniek v prvem branju:

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Ztpan je ugotovil, daje bilsprejet:
Sklep 5t.258
Oblinski svet ObEine Vransko sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemlji5i za
obmoEje stanovanjske gradnje Podgorica-Dolin5ek v prvem branju ter ga posreduje v 15 dnevno
javno obravnavo na krajevno obiiajen naiin.

K toiki 13 Razno
JoZe Matko je izpostavil problematiko v zvezi z rjavim medvedom, ki se pojavlja na obmodju obdine
Vransko. Podrobnej5o obrazloZitev je podala Sonja Cencelj. Sledila je raryraya, v kateri so sodelovali
vsi svetniki.

Seja je bila zakljudena ob 21.50.

Zapisala: ZupaN
Mateja
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