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Stevilka: 0320/2016 Vransko, 21.6.2016

ZAPISNIK

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

. 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: /

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

. 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 ireti.

Dosedanje todke 4,5,6,7,8 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 bil sprejet:
Sklep 51. 147
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 bil sprejet:
Sklep 5t. 148
obEinski svet obEine vransko potrdi zapisnik ll. redne seje obtinskega sveta z dne 19.4.2016
v predloienem besedilu.

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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Zupan je odgovoril, da je bila vloga, ki jo je gospa dvan podala in s katero so bili seznanjeni
svetniki na 8, redni seji obtinskega sveta dne 27.10.2015, dne 5,11.2015 odstopljena na Min. za
okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, Sektor obmolja Savinje, Celje. Dne 12.2.2015 smo od
pristojnega urada prejeli na sedeZ obiine vransko njihov odgovor, s katerim so bili seznanjeni
tlani oblinskega sveta. Glede resitvc problematike se mora najprej sestati vaski svet in odloEiti
o zadevi, di5tenle je obveznost obreinih lastnikov, v doloienem delu je to tudi obdina Vransko
in zato bi s€ ta del lahko uredil, nikakor pa n€ more obiina zagotoviti deponije za material saj
uradne deponije obiina nima.
c) Joie Matko
-. Kaj se dogaja v mezi z razpisi za obnovo cest v obiini?
Ztp n ie odgovoril, da se je pogodba za obnov LC 490 124 Ropasija-Vransko, lll. faza Le
podpisala, potrebno je izbrati 5e izvajalca, z deli pa se naj bi prilelo nekje v avgustu.
6) Ksenija Rovan Krivec
- Kdaj se bo prilelo z deli za izgradnjo kanalizacije na obmolju v Brodeh?
Zupan je odgovoril, da je obEina ie usklajena z novimi lastniki, Javno komunalno podjetje Zalec
d.o.o. je investicijo prevzelo, projekti se naj bi Ze zakljuievali, tako, da bi morali z deli priteti
kmalu, moZnost priklopa pa naj bi bila v septembru 2016.
- Ali se lahko glede na dopis Direkcije za ceste v zvezi s sanacijo dveh mostov na regionalni cesti
M-447 v naselju Brode, ki srno ga prejeli v vednost, priiakujejo s strani obiine 5e kakine
aktivnosti, saj je na tej lokaciji regionalna cesta moino obremenjena sploh v 6asu zaprtja
a\toceste?
Zupan je odgovoril, da je bila zadnja pobuda glede zgoraj omenjene problematike poslana na
DRSC, zato je bil s strani pristojnega urada opravljen tudi terenski ogled, katerega zapisnik je
bil ilanom obiinskega sveta in tlanom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tudi
posredovan.
d) Sonja Cencelj
- Kako dalei je sanacija ceste oziroma ovinka na LC 490 112 Praprete-Lipa ?

Zupan je odgovoril, da je projekt izdelan in poslan v Ljubljano na pristojno ministrstvo, treba je
polakati na odgovor. Odobren pa je projekt, ki je bil oddan pod prvo prioriteto, ki je v razpisu
to je sanacija ceste in struge na JP 916022 Ceplje - AMZS poligon.

Ad3 Zakljulni ratun Obtine Vransko za leto 2015 - obravnava in sprejem
Zupan je podal uvodno obrazloZitev in za dodatno obrazloZitev predal besedo Mihaeli Zupandid, nato
je odprl razpravo v katerije sodeloval svetnik JoZe Matko in opomnil daje pri uvodnem zapisu
Zakljudnega raduna Obdine Vransko za leto 20'15 pri5lo do napake, namesto Obdine Vranskoje bila
zapisana Obdina Tabor. Mihaela Zupandidje povedala, da se bo zapis ustrezno popravil.
Slediloje glasovanje o Zakljudnem radunu Obdine Vransko za leto 2015:

- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 149
Obiinski svet ObIine Vransko sprejme Zakljuini ratun Obtine Vransko za leto 2015
v predloienem besedilu.

Ad4 Odlok o obdinskem podrobnem prostorskem natrtu za del obmoija RE06-3-Ferme
Zupan je predal besedo Rajku Sterguljcu, predstawiku po jetja Urbis d.o.;., ki je pripravljalo
ustrezno dokumentacijo za sprejem Odloka o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za del
obmodja RE06-3-Ferme. Po podani obrazloZiwi je Zupan odprl razpravo v katerije sodeloval svetnik
JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za del obmodla
REO6-3-Ferme:

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
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Sklep 5t. 150
ObEinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o obtinskem podrobnem prostorskem natrtu za
del obmoija RE06-3-Ferme v predloZenem besedilu.

AdS Obravnava in odlotanje o predlogih izvajalca obvezne gospodarske javne sluZbe Simbio
d.o.o. Celje za izdajo soglasja k oblikovanju cen storitev po predloienih elaboratih za:
. obdelavo dolotenih vrst komunalnih odpadkov in
. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Zupanje predal besedo predstavnici podjetja SIMBIO d.o.o. Romani Kolenc, kije podala obSimo
obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogih sklepov kot sledi:

l. Cena gospodarske javne sluZbe odlaqanja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov:

- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovi, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 151

Obtinski svet Obiine Vransko poda soglasje k ceni gospodarsk€ javne sluibe odlasania
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v vrednosti 0,06972EuR/kg, od
tega je:

- cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in
- cera storitve 0,03948 EUR/kg.

Cena je brez DDV in se uporablja od 1.7.2016 dalje.

2. Cena gospodarske javne sluZbe obdelave dolodenih vrst komunalnih odpadkov
- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep It. 152
Obiinski svet Obiine Vransko poda soglasje k ceni gospodarske javne sluibe obdelave dolotenih
vrst komunalnih odpadkov v vrednosti 0,08703 EUR/kg, od tega je:

- cena javne infrastrukture 0,02592 EUWkg in
- cena storitve 0,06111 EUR/kg,

cena je brez DDV in se uporablja od 1.7.2016 dalje
ter k ceni gospodarske javne sluZne q!!g!gyg biorazgradljivih odpadkov v wednosti
0,08613EUR/kg, od tega je:

- cena javne infrastrukture 0,05071 EIJR/kg
- cena storitve 0,03542 EUR/kg,

cena je tlrez DDV in se uporablja od 1.7.2016 dalje.

Ad6 t€lno poroiilo Jl(P d. o . o. iLalec za l. 2015
Zupan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega podjetja Zalec d.o.o. MatjaZu Zakonj5ku,
kije podal obrazloZitev, natoje Zupan 5e sam dodal nekaj besed in odprl razprravo v kateri sta
sodelovala svetnika Vid KriZnik in Ksenija Rovan Krivec.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi zLetnim porodilom JKP d. o. o. Lalec zal.20l5:

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

lupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 153
Oblinski svet Obtine Vransko seje seznanil z Letnim porolilom Javnega komunalnega podjetja
i-alec d.o,o. zz leto 2015 v predloZenem besedilu.
Ad7 Poroiilo o d elt Zavoda sv. Rafaela Vransko za Ieto 2015 za storitev POMOd NA DOMU
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Zupan je uvodoma povedal, da je predstavnica Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojca Hrastnik opravidila
svojo prisotnost na 12. redni seji Obdinskega sveta Obdine Vransko, zatoje sam podal obrazloLitev,
natoje odprl razprav v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o seznanitvi s Porodilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2015 za
storitev POMOC NA DOMU:

- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet
Sklep 5t. 154
Obiinski svet Obtine Vransko se je seznanil s PoroEilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za
leto 2015 za storitev POMOT NA DOMU v predloienem besedilu.

Ad8 Porolilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluibe Energetike Projekt d.o.o.
Ztpan je predal besedo predstavniku podjetja Energetika Projekt d.o.o. Marku lkajncu, kije podal
obrazlolitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Porodilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluZbe
Energetike Projekt d.o.o.:

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 51. 155
Obtinski svet Obtine Vransko seje seznanil s Porolilom o poslovanju in izvajanju gospodarske
javne sluibe Energetike Projekt d,o,o. v predloienem besedilu.

Adl0 Obravnava proSnje za sofinanciranje zamenjave tistilne naprave na planinski koli ireti
Zupan je poda obrazloZitev, nato je odprl razpravo v katerije sodelovala svetnica Ksenija Rovan
Krivec.
Slediloje glasovanje o predlogu sklepa za sofinanciranje zamenjave distilne naprave na planinski kodi
treti, (vloga Planinskega dru5tva Vransko):

- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet
Sklep 5t. 157
Oblinski svet Obtine Vransko je potrdil, da se Planinskemu dru5tvu Vransko zt zamenjavo
obstojete tistilne naprave na planinski koli na ireti, nameni 607o sredstev od ponudbene
vrednosti 4.323,07€ z DDY (ponudba Roto Slovenije, Gorilka t50, dernelavci, Murska Sobota),
kar znala 2.593,54€.

Ad9 Dopolnitev letnega natrta ravnanja s stvarnim premoZenjem obtine Vransko za leto 2016
ObrazloZitev sta podala Zupan in Marija Jerman. Po zakljudeni obrazloLitvi je Lupan odprl razpravo v
kateri je sodelovala svetnica Alenka Lebenidnik.
Sledilo je glasovanje o potrditvi dopolnitve letnega nadrta ravnanja s stuamim premozenjem obdine
Vransko za leto 2016:

- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, da je bil sprejet:
Skleo 5t. 156
ObCinski svet Obiine Vransko potrdi Dopolnitev letnega naErta ravnanja s stvarnim
premoienjem obiine Vransko za leto 2016 v predloienem besedilu.
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Adll Razno
Zupanje povabil dlane Obdinskega sveta Obdine Vransko na prireditve, ki bodo v Obdine Vransko
potekale v mesecu juniju.
Svetnico Ksenijo Rovan Krivec je zanimalo, de je bo v dasu prireditve Vransko SUMMER NIGHT
povedan nadzor policije zaradi povedanja vlomov in drugih tatvin na podroEju obdine Vransko.
Zupan je odgovoril, daje bila s strani Upravne en ote Lalec zahtevana poveEino varovanje same
prireditve, policija pa v tema dasu tako izvaja poostren nadzor.

Sejaje bila zakljudena ob 21.25.

Zapisala: ZUPAN
Franc SuSnik
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