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Vransko, 21.6.2016

ZAPISNIK
12. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek,2l.6.2016,20.
lnovacijskega centra za ramoj alternatirmih virov energije, Vransko 66a.

tli v dvorani

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodii, Maja Presekar, Marjan pedovnik, Ivan Kokovnik,
Joze Matko, vid Krihik, Monika Ferme, Ksenija Rovan Krivec, Sonja cencelj in Alenka Lebenidnik
(od 20.13)
- odsotni dlani Obdinskega sveta: Ervin Pepel
- ostali prisotni:
- Simbio d.o.o, Romana Kolenc
- Javno komunalno podjetje Zalec d.o.o., MatjaZ Zakonjiek
- Energetika Projekt d.o.o., Marko Krajnc
- URBIS d.o.o., Rajko Sterguljc
- obdinska uprava:
Franc Su5nik Zupan, Marija Jerman in Mateja Godler
- opravideno odsotni:
- Zavod sv. Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik

-

-

mediji: /

je Zupan ugotovil, daje bilo ob 20. uri prisotnih 9 dlanov obdinskega sveta
Ob 20.13 seje pridruZila 3e svetnica Alenka l,ebenidnik.
Po uvodnem pozdravu

. Sprejem dnevnega reda

Ltpan je predlagal razSiritev dnevnega reda 12. redne seje Obdinskega sveta Obdina Vransko in sicer
tako, da se na dnevni red uvrstita novi todki, kot sledi:
- za predlagano todko 3 Zakljudni radun Obdine Vransko za leto 2015 - obrarmava in sprejem, se
ulrsti nova dodatna tolka 4 , ki se glasi:
Odlok o obtinskem podrobnem prostorskem nalrtu za del obmolja RE06-3-Ferme in
- za predlagano todko 8 Dopolnitev letnega nadrta ravnanja s stvarnim premoZenjem obdine Vransko
za leto 2016, se uvrsti nova dodatna toika 9 , ki se glasi:

Obravnava pro5nje za sofinanciranje zamenjave tistilne naprave na planinski koli na
Dosedanje todke

4,5,6,7,8

ireti.

in 9 se ustrezno pre5tevildijo.

Pripomb na podani predlog raz5iritve dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo glasovanje o razsiritvi
dnevnega reda:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je
Sklep 51. 147

bil sprejet:

Obtinski svet Obiine Vransko sprejme dnevni red 12. redne seje, kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11, redne seje obiinskega sveta obiine vransko z dne
19.4.2016
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Zakljuini raiun ObIine Vransko za leto 2015 - obravnava in sprejem
4. Odlok o oblinskem podrobnem prostorskem naErtu za del obmotja REOG3-Ferme
5. obravnava in odloianje o predlogih izvajalca obvezne gospodarske javne sluibe Simbio d.o.o.
Celje za izdajo soglasja k oblikovanju cen storitev po predloZenih elaboratih za:

. obdelavo dolotenih vrst komunalnih odpadkov in
. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
6. Letno poroiilo JI(P d. o. o. i,alec zal,2015
7. Porotilo o delu Zavoda sv, Rafaela Vransko za leto 2015 za storitev POMOd NA DOMU
8. Porodilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluibe Energetike projekt d.o,o,
9. Dopolnitev letnega nairta ravnanja s stvarnim premoienjem obtine Vransko za leto 2016
10, Obravnava proSnje za solinanciranje zamenjave Iistilne naprave na planinski koli na ireti
11. Razno

Adl

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje Oblinskega sveta Obtine Vransko z
dne 19.4.2076
Na predloZen zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika I I . redne seje obdinskega sveta obdine vransko z dne
19.4.2016:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan je ugotovil, daje
Sklep 5t. 148

bil sprejet:

obEinski svet obEine vransko potrdi zapisnik
v predloienem besedilu.

ll.

redne seje obtinskega sveta z dne 19.4.2016

Po obravnavi l. todke dnevnega reda in sprejetju sklepa 5t. 148, seje pridruzila se svetnica Alenka
Lebenidnik, tako je bilo od 20 ure in l3 minut prisotnih 10 dlanov obdinskega sveta Obdine Vransko.
Ad2 Pobude in vprasanja svetnikov:

a) Monika Ferme je bila s strani obtanke opozorjena na slabo stanje dela ceste Jp 992 671
Lotica-Zahomce-Dol-Tabor, zrto jo je zanimalo kdaj je moZna sanacija omenjene ceste,
problemati.ni pa so tudi odseki cest v Zaplanini, pri novo postavljeni z:siitni ograji, pri
stanovanjskem objektu Doberiek in pri stanovanjskem objektu DeZman.
Zupan je odgovoril, da je del ceste JP 992 671 l-afic*7,ahomce.Dol-Tabor makadamski in je
verjetno po zadnjem neurju v slablem stanju, koncesionar si bo zadevo pogledat in ustrezno
uredil. Pri stanovanjskem objektu Deiman pa gre za plaz, za katerega je ie pripravljena
dokumentacija, bil je uvrilen tudi med prioritete za sanacijo, ki so bile posredovane na
ministrstvo.
b) Anica Jagodil:
- Kakina je moinost omejitve hitrosti prometa na JP 992 801 Prekopa-Blate-podlog pri kmetiji
Dolenc, Prekopa 1, glede na njihovo dejavnost pravijo, da je na tej relaciji cestni promet prevel
hiter, kar predstavlja nevarnost za njihove stranke?
Zupan je odgovoril, da na tej relaciji poteka javna pot in ne poligon za jeio, s prometnimi znaki
je hitrost na tem odseku ceste ze omejena, se bo pa zaradi novo nastalih stanovanjskih gradenj v
oblini rabor' do katerih je dostop po tem cesti5tu, frekvenca prometa najbri Ie poveiala.
'Y zvezi s Ii5cenjem vodotoka Kisovec, je ga. Jagodil podala se predlog obianke gosp" dvao
stanujoie Prekopa 3, da bi gospa v primeru, da obtina zagotovi stroje za Eiitenje vodotoka in
deponijo za odlaganje odvelnega materiala, ona zagotovila odvoz materiala s traktorji?
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