OB.INA VRANSKO - OB.INSKI SVET
Vransko 59, 3305 Vransko
T: (03) 703 28 00, F: (03) 703 28 16, E: obcina.wansko(Dwansko.si
Stevilka: 0320/2016

Vransko, 20.9.2016

ZAPISNIK
13. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 20.9.2016, 20. uri
lnovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

v

dvorani

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloZena zapisniku)
- 6lani Obdinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodid, Maja Presekar, Marjan Pedovnik, JoZe Matko,

Vid

Kriinik, Alenka Lebenidnik, Ervin Pepel, Monika Ferme, Ksenija Rovan Krivec, Sonja Cencelj in
Ivan Kokovnik (od 20.05)
- obdinska uprava:
Franc Su5nik Zupan, Marija Jerman in Mateja Godler
- opravideno odsotni:
- OS Vransko-Tabor, Majda Pikl

-

- mediji: /

. Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dner.nega reda ni bilo, zatoje sledilo glasovanje za sprejem dnermega
reda:

-

-

l1 glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 157

Obtinski svet Obtine Vransko sprejme dnevni red 13, redne seje, kot sledi:
l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje Obtinskega sveta Obiine Vransko z dne
21.6,2076
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Seznanitev s poroiilom o polletnem poslovanju Obiine Vransko zaleto 2016
4. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 29113 in razveljavitvi sklepa 33/13
5. Podalj5anje trase predvidene obnove ceste LC 490 124 Ropasija-Vransko
6. Sprejem Letnega programa kulture in Meril za vredtrotenje programov kulture za leto 2017
7. Sprejem Letnega programa Sporta in Meril za vrednotenje programov Sporta
leto 2Ol7
8. Potrditev sistematizacije delovnih mest za Solsko lelo 201612017 za vrtec Vransko
9. Soglasje k imenovanju direktorice Medoblinske splo5ne knjiinice Zalec
10. PremoZenjsko pravne zadeve
10.1. Dopolnitev Letnega nairta s stvarnim premoZenjem Ob6ine Vransko za leto 2016
10.2. Ukinitev javnega dobra na parc. 51. 818/3, k.o. Te5ova

z

11. Razno

K totki I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje Oblinskega sveta ObIine Vransko
z dne 21.6.2016
Na predloZen zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 12. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne

21.6.20t6

-

ll

glasov ZA
glasov
-0
PROTI
Zupan je ugotovil, daje
Sklen 5t. 158

bil sprejet:

Oblinski svet ObIine Vransko potrdi zapisnik 12. redne seje Oblinskega sveta Obline Vransko
z dne 21.6.2016 v predloZenem besedilu.

2 Pobude in vpra5anja, ki so jih postavili naslednji svetniki:
Marjan Pe6ovnik:
-.Kaklna je moinost sanacije ceste oziroma javne poti JP 992 621 Trg-Gorica-Bri5e-KoIar?
Zupan je odgovoril, da je s stanjem na tej relaciji seznanjen, v pripravi je prometna
signalizacija, ki bo oznalila trenutno situacijo, kdaj bo moZnost sanacije omenjene ceste, se 5e
za enkrat ne ve.
- KakIne so novosti v zvezi s projektom LIDL in izgradnjo suhega zadrievalnika?
Zrlpan je odgovoril, da projekt za suhi zadrievalnik poteka naprej, v zvezi s projektom LIDL so
neuradno obvestili, dr zaradi neugodne geololke sestave tal odstopajo od projekta, na uradno
obvestilo o odstopu od projekta se 5e taka. Po prejemu pisnega obvestila, se bo sklep o priEetku
postopka za pripravo OPPN za del obmo6ja tnOZ-ltt- poslovno logistilni center Vransko,
preklical.
b) Anica Jagodii:
- Kako se bo uredila problematika v zvezi s prehitro voinjo na cesti JP 992 801 Prekopa-BlatePodlog mimo kmetije Dolenc na naslovu Prekopa 1, glede na to da je bila s strani gospoda
K totki
a)

Dolenca na ta problem ponovno opozorjena?
Zupan je povedal, da je v naslednjih dneh sklican sestanek Va5kega odbor Prekopa, na katerem
je omenjena problematika ena izmed tolk dnevnega reda. V primeru, da bo na sestanku sprejet
sklep o postavitvi hitrostnih ovir na omenjeni lokaciji, bo zadeva tudi realizirana.
c) Ksenija Rovan Krivec:
- Kdaj se bo pritela izgradnja kanalizacije v Brodeh in ali se bo gradila za, celotno naselje ali
samo za novo naselje nad graliino? Podala je tudi pobudo za postavitev ko5a za smeti na

odcepu

pri prvem izvozu iz AC v smeri proti Vranskem, kjer je zaradi vetjega ustavljanja

udeleZencev v prometu poslediEno veliko smeti.

Zupan je odgovoril, da je bila uvedba v delo za izgradnjo kanalizacije v Brodeh ie narejena, z
deli se naj bi priEelo v ponedeljek 26.9.2016, za enkrat naj bi se gradilo samo za novo nastalo
naselje nad graltino, za ostalo naselje pa 5e trenutno ni finanlnega vira.
Pobuda za postayitev kola se bo realizirala.
-. Kakine so novosti v zvezi z izgradnjo mostu tez Bolsko na JP 916 022 ieplje - AMZS Poligon ?
Zupan je odgovoril, da je uvedba v delo ie bila, z deli se naj bi prilelo prav tako v ponedeljek
26.9.2016, imzjalec pa je GP Zalec d.o,o..
I) Sonja Cencelj:
- Podalaje pobudo, v zvezi s potrebo po EiSEenju oziroma setnji drevja ob cesti5iu LC 490 112
Praprele - Lipa in pobudo za izboljlanje vidljivosti na cesti56u v Merinci (Jeronim) na relaciji
od stanovanjskega objekta Jeronim 57 do stanovanjskega objekta Jeronim 39A v smislu se6nje
oziroma skrajlanju obcestnega drevja.
Zupan je odgovoril, da bodo pobude posredovane koncesionarju, v kolikor se bodo lrstniki
strinjali se bo to tudi izvedlo.

K toiki 3 Seznanitev

s poroiilom

o polletnem poslovanju ObIine Vransko za lelo 2O16

2

Zupan je predal besedo Mihaeli Zupandid, kije Obdinski svet semanila s Porodilom o polletnem
poslovanju Obdine Vransko za leto 2016, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.

Sklen

51. 159

Obtinski svet Obdine Vransko seje seznanil s porolilom o polletnem poslovanju ObIine
Vransko za leto 2016 v predloZenem besedilu.

K toiki 4 SHep o prenehanju veljavnosti Sklepa 29113 in razveljavitvi sklepa 33/13
Zupan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala ob razlolitev, natoje odprl razpravo v kateri je
sodelovala svetnica Alenka Lebenidnik.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa 29113 in razveljaviti sklepa
33/13:
- l0 glasov ZA
- 1 glas PROTI
Zupan je ugotovil, da sta bila sprejeta
Sklep 51. 160

:

Oblinski svet Obiine Vransko sprejme na podlagi 5. odstavka ZPNatrt Sklep o prenehanju
veljavnosti Sklepa o dopustni 5iritvi obmoija stavbnih zemlji5i na delu zemlji5i s parc,5t,333/1,
33413,33411, 33312, 33415, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa (Uradne objave obtine Vransko 5t.
29113'1 v predloLenem besedilu. Sklep se objavi v uradnem glasilu Obtine Vransko >Obiinski
informator - Uradne objave Obtine Vransko<.
ln
Sklep 5t. 161

Obiinski svet ObIine Vransko sprejme Sklep o razveljavitvi Spremembe sklepa o dopustni
Siritvi obmotja stavbnih zemljiSi na delu zemljiSl s parc.5t.33311,33413,33411,33312,33415,,ko.
Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa (Uradne objave obEine Vransko 51.33/13) v predloZenem besedilu.
Sklep se objavi v uradnem glasilu Obiine Vransko >ObIinski informator - Uradne objave
Obiine Vransko<.

i( roil<i 5 Podalj5anje trase predvidene obnove ceste LC 490 124 Ropasija-Vransko
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl rivpravo v katerije sodeloval svetnik JoZe Matko,

ki

je

predlagal sprejem dodatnega skJepa in sicer. asfaltiranje dela ceste JP 992 601 Brode-TeSova. Zupanje
podal obrazloZitev, da za realizacijo predlaganega dodatnega sklepa Zal ni finandnih zmoZnosti, zato
je sklep zadrZal.
Slediloje glasovanje o sprejemu:
l. Sklepa o podaljlanju trase obnove LC 490 124 Ropasija Vransko v dolZini cca 200 m.
- glasov ZA
- 0 glasov PROTI

ll

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 162
Oblinski svet Obtine Vransko sprejme Sklep o podalj5anju trase obnove LC 490 124 Ropasija
Vransko v dolZini cca 200 m v predloienem besedilu.
2. Sklepa o sofinanciranju obnove cestnega
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan je ugotovil, daje
Sklep 5t, 163

prikljutka do Gasilskega doma

Te5ova.

bil sprejet:

Oblinske svet ObIine Vransko sprejne Sklep o sofinanciranju obnove cestnega prikljuEka do
Gasilskega doma Te5ova v predloZnem besedilu.
3

3. Sklepa o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361 Grabnar

ll

- glasov ZA
- 0 glasov PROTI

-

TeSova

lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 164

Obiinske svet ObIine Vransko sprejme Sklep o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916 361
Grabnar - Te5ova
4. Sklepa o sofinanciranju izgradnje hi5nih prikljutkov - Gotar Franc, PeEovnik Drago,
Orehovec Romana, Pikl Alojz, Vadlan Pavel in Cvan Milan v skupni vrednosti cca 10.000€,

-

ll

glasov

ZA

- 0 glasov PROTI
Zupan je ugotovil, da je bil sprelet:
Sklep 3t. 165

Obtinske svet Obtine Vransko sprejme Sklep o sofinanciranju izgradnje hiSnih prikljuEkov Gotar Franc, Pelovnik Drago, Orehovec Romana, Pikl Alojz, Vadlan Pavel in Cvan Milan v
skupni vrednosti cca 10.000€.
K loCki 6 Sprejem Letnega programa kulture in Meril za vrednotenje programov kulture za leto
2017

Zupanje podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v katerije sodeloval svetnik Vid KriZnik.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa kulture in Meril za wednotenje programov kulture
za lelo 2017:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI
lupan 1e ugotovil, da sta bila sprejeta:
Sklep 5t. 166
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme Letni program Sporta v obiini Vransko za leto 2017 v
predloZenem besedilu.
1n

Sklep 5t. 167
ObEinski svet ObIine Vransko potrdi lVlerila za vrednotenje in izbor programov Sporta v obtini
Vransko za leto 2017 v predloZenem besedilu.

K toiki

7

Sprqem Letnega programa Sporta in Meril za vrednotenje programov Sporta za leto

2017
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa Sporta in Meril za vrednotenje programov Sporta
za lero 2017:

ll

glasov ZA
- 0 glasov PROTI

-

Lupan je ugotovil, da sta bila sprejeta:
Sklep 5t. 168

Oblinski svet ObIine Vransko sprejme Letni program Sporta v oblini Vransko za leto 2017 v
predloZenem besedilu.
1n

4

Sklep 5t. 169

Obtinski svet Obtine Vransko potrdi Merila za vrednotenje in izbor programov Sporta v obtini
Vransko za leto 2017 v predloienem besedilu.
K loiki

I

Potrditev sistemizacije delovnih mest za Solsko leto 2016/2017 za vrtec Vransko
ltpan poda obrazloZitev in odpre razpravo v kateri nihde ne sodeluje.
Slediloje glasovanje o potrditvi sistemizacije delovnih mest za Solsko leto 201612017 za vrtec

Vransko:

-

ll

glasov

ZA

- 0 glasov PROTI

Zrpan je ugotovil, da je bil sprejet:

Sklep 51. 170
Obdinski svet Obiine Vransko potrdi sistemizacijo delovnih mest v OS Vransko
Vransko za Solsko leto 2016/2017 v predloienem besedilu.

K

toiki

9 Soglasje k imenovanju direktorice Medobiinske splo3ne

-

Tabor, Vrtec

knjiinice Zalec
Vid Kriznik.

Zupan poda obrazlozitev, nato odpre razpravo v kateri sodeluje svetnik
Slediloje glasovanje o podajisoglasja k imenovanju direktorice
Medobdinske sploSne knjiZnice Zalec:

-ll

glasov ZA

- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je

bil sprejet:

Sklep 5t. 171

Oblinski svet ObIine Vransko daje soglasje k imenovanju Jolande i,eleznik

za

d

i

rekto rico

Medobiinske splolne knjiZnice Zalec v predloZenem besedilu.

K toiki l0 Premoienjsko pravne zadeve
K toiki l0.l Dopolnitev Letnega nalrta s stvarnim premoZenjem ObIine Vransko za lelo 2016
K toiki 10.2 Ukinitev javnega dobra na parc. 5t. 818/3, k.o. Te5ova
Zupan 1e podal obrazloZitev za oba predloga sklepov skupaj, nato je odprl razpravo v kateri je
sodelovala svetnica Alenka Lebenidnik.
Sledilo je glasovanje o:
l. Dopolnitvi Letnega nadrta s stvarnim premoZenjem Obdine Vransko za leto 2016:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

ltpan je ugotovil, da je bil sprejet
Sklep 5t. 172
Obtinski svet Obtine Vransko potrdi Dopolnitev letnega nairta ravnanja
premoienjem obline Vransko za leto 2016 v predloZenem besedilu.

s

stvarnim

2. Ukinitvijavnega dobra na parc. 5t. 818/3, k.o. Te5ova

-

ll

glasov ZA

- 0 glasov PROTI
Zupan 1e ugotovil, da je
Sklep 5t. 173

bil sprejet:

Oblinski svet ObIine Vransko sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc.
TeSova v predloienem besedilu.

5t. 818/3, k.o.

5

K toiki ll Rrzno
Zupan je na postavljeno vpra5anje svetnika JoZeta Matka podal informacijo glede odme{anja lokahih
cest. Povedalje, daje v obdinije veliko takSnih cest, ki potekajo po zasebnih zemljisdih vzporedno pa
potekajavno dobro, ki ga obdani koristijo, zatoje potrebno urediti ustrezne menjave zasebnih zemlji5d
zjavnim dobrim. V letosnjem letu potekajo odmere cest v Brodeh, iepljah, Prekopi in na Limovcah,
se bodo pa sredstva za ureditev odmer oziroma menjavo zemljiSi, planirala tudi v proraaunu za leto
2017.

Sejaje bila zakljudena ob 21.30

Zapisala:

Mateja

ZupaN
t
Su5nik

6

