OBtTNA VRANSKO _ OBCINSKI SVBT
Vransko 59, 3305 Vransko
T: (03) 703 28 00, F: (03) 703 2816, E: obcina.wansko@vransko.si
Stevilka: 032012016

Vransko, 25.10.2016

ZAPISNIK
14. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 25.10.2016,20. uri
Inovacijskega centra zarazvoj alternatirmih virov energije, Vransko 66a.

v

dvorani

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloZena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodid, Maja Presekar, Marjan Pedovnik, JoZe Matko, Vid
KriZnik, Alenka Lebenidnik, Ervin Pepel, Monika Vrankar, Ksenija Rovan Krivec, Sonja Cencelj in

Ivan Kokovnik

- obdinska uprava: Franc Su5nik Zupan, Marija
- mediji: Ksenija Rozman

Jerman, Mihaela ZupanEiE

in

Mateja Godler

'Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zatoje sledilo glasovanje za sprejem dnevnega
reda:

-

1l

glasov ZA

0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je
Skleo 5t. 174

bil sprejet:

Obiinski svet Obdine Vransko sprejme dnevni red 14. redne seje, kot sledi:
l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje Oblinskega sveta Obiine Vransko z dne
20.9.2016
2. Pobude in vpra5anja svetnikov

3. Odlok o rebalansu proraiuna Obiine Vransko zaleto2016 - redni postopek (obravnava in
sprejem)
4. Odlok o proratunu obiine Vransko zaleto 2017 - redni postopek (I. branje)
5. Odlok o naiinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluib rednega vzdrievanja
obiinskih cest ter urejanja in ii5Eenja javnih povr5in na obmoiju obiine Vransko- hitri
postopek
6. Pravilnik o sofinanciranju hi5nih irpali5i za fekalno kanalizacijo v obEini Vransko
7. Sklep o povpreini gradbeni ceni in povpreinih stro5kih komunalnega urejanja stavbnega

zemljiSia za obmoije Obiine Vransko zaleto20lT
8. Sklep o vrednosti toike za doloiitev vitsine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5ia za

obmoije Obiine Vransko zaleto

2017

9. Sklep o vi5ini enkratne denarne pomoii za novorojence v obiini Vransko zaleto20lT
10. Sklep o vi5ini subvencioniranja cene omreZnine odvajanja in ii5ienja odpadne vode za

uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti
ll.Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet ZKTS Vransko
12. Zamenjava ilana Va5kega odbora Te5ova za obmoije Jeronim (del)
13. Razno

I

Ktoi*i l

Pregled sklepov in potrditev zrpisnika 13. redne seje Obiinskega sveta ObIine Vransko
.2076
Na predloZen zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 13. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne
20.9.2016

z dne

20 .9

-

ll

glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan

je ugotovil,

Sklep

51. 175

da

je bil sprejet:

Obiinski svet ObIine Vransko potrdi zapisnika 13. redne seje Obtinskega sveta Obiine Vransko
z dne 20,9.2076 v predloZenem besedilu.

loiki 2 Pobude in vpra5anja, ki so jih postavili naslednji svetniki:
l. Monika Vrankar

K

- Podala je pisno pobudo podpisanih Zupanc, Slapnik in Brvar za asfaltiranje ceste v Zaplanini
JP 51.916 151 ( odcep Kamnik) in GC 5t. 093 103 (odcep Kamnik).
Zlupan ie odgovoril, da glede na sprejeto povpreinino in na sprejete programe v obIini za enkrat

ial ni moinosti asfaltiranja omenjenih

odsekov.

2. Alenka Lebenitnik

- Kdaj bo objavljen razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov
drugih dru5tev v Obiini Vransko za leto 2017?
Zupan je odgovoril, da bo razpis objavljen v oktobrski Stevilki Informatorja.
- Kaj se dogaja na regionalni cestiR2-447 na relaciji LoEica - Trojane, kjer trenutno potekajo
dela, ali je to predpriprava za nov asfalt?
Zupan je odgovoril, da naj bi na tem odseku preplastili 2km ceste, kdaj pa se bo ta preplastitev
izvedla pa ni znano.
3. Marjan Pelovnik
- Podal je pobudo za EiSienje rneteornih jalkov v trgu Vransko.
Zupan je odgovoril, da se bo pobuda prenesla pristojni sluZbi,
4. Vid Kriinik
- Kaj se dogaja z obnovo mostu na regionalni cestiR2-447 v naselju Brode, kjerje 5e vedno
omejitev 40 km/uro, ali se je obnova zakljutila?
Zupan ie odgovoril, da najbri 5e ni bilo prevz€ma del, zato verjetno 5e tudi niso odstranili znaka
za omejitve hitrosti.

K toiki 3 Odlok o rebalansu proraluna Obiine Vransko za leto 2016 - redni postopek
(obrrvnava in sprejem)
Zupan je podal uvodno obrazloZitev in predal besedo Mihaeli Zlupandit, ki je obdinski svet semanila s
predlogom Odloka o rebalansu proraduna Obdine Vransko za leto 2016, natoje odprl razpravo v kateri
je sodeloval JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o rebalansu proraduna Obdine Vransko za leto 2016:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Ztpan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 176
Obtinski svet sprejme Odlok o rebalansu proratuna ObEine Vransko za leto 2016 v
predloienem besedilu.
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K loiki 4 Odloko proralunu obtine Vransko za leto 2017 - redni postopek (I. branje)
Zupan je podal uvodno obrazloiitev in predal besedo Mihaeli Zupandid, kije obdinski svet podrobno
semanila s predlogom Odloka o proradunu obdine Vransko za leto 2017, natoje odprl razpravo v
kateri je sodeloval svetnik JoZe Matko.
Slediloje glasovanje o predlogu Odloka o proradunu obdine Vransko za leto 2077:
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 177
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme predlog Odloka o proralunu Obtine Vransko za leto
2017 v l. branju ter ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo na krajevno obiiajen naiin, v
iasu od 2.11.2016 do 2.12,2076 v predloZenem besedilu.

K toiki 5 Odlok o naEinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluib rednega vzdrZevanja
obtinskih cest ter urejanja in IiSienja javnih povrlin na obmotju obline Vranske hitri
postopek
Zupan je podal obrazloLitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali svetniki Ivan Kokovnik,
JoZe Matko, Ervin Pepel in svetnica Alenka Lebenidnik.
Slediloje glasovanje o sprejemu:
1 . Odloka o nadinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluib rednega vzdrZevanja obdinskih
cest ter urejanja in diSdenjajavnih povriin na obmodju obdine Vransko po hitrem postopku:
- 11glasovZA
- 0 glasov PROTI
Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 178
Oblinski svet ObIine Vransko sprejme Odlok o nalinu opravljanja obveznih gospodarskih
javnih sluib rednega vzdrZevanja obdinskih cest ter urejanja in IiStenja javnih povrtin na
obmotju obtine Vransko po hitrem postopku.
1n

2. Odloka o nadinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluZb rednega vzArlevanja obdinskih
cest ter urejanja in di5denjajavnih povrSin na obmodju obdine Vransko v predloirenem besedilu:
- glasov ZA
- 0 glasov PROTI

ll

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:

Sklep 5t. 179
Obtinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o natinu opravljanja obveznih gospodarskih
javnih sluZb rednega vzdrZevanja obtinskih cest ter urejanja in iiSlenja javnih povr{in na
obmolju obtine Vransko v predloienem besedilu,

K totki 6 Pravilnik o sofinanciranju hi5nih irpali5i za fekalno kanalizacijo v obiini Vransko
Zupan je podal obrazloZitev in odprl razpravo v kateri je sodelovala svel.nica Alenka Lebenidnik
kije podala pobudo, da se v pravilnik uvrsti 5e sofinanciranje izgradnje malih distilnih naprav. Ostali
svetniki so se s pobudo strinjali, zato je Zupan 6. todko dnevnega reda prekinil in predlagal
nadaljevanje obrarmave na naslednji seji z dopolnjenim predlogom pravilnika, ki ga pripravi obdinska
uprava.
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K toiki 7 Sldep o povpretni gradbeni ceni in povpreinih stro5kih komunalnega urejanja
stavbnega zemljiSia za obmoije Obtine Vransko za leto 2017
Zupan je podal obrazloiitev, nato je odprl razpravo, v kateri ni nihie sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o povpredni gradbeni ceni in povprednih stroskih
komunalnega urejanja stavbnega zemlji5da za obmodje Obdine Vransko za leto 2017:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 180

Obiinski svet Obiine Vransko sprejme Sklep

o poryreCni gradbeni ceni in povpreCnih stroskih
komunalnega urejanja stavbnega zemljiSia za obmotje obtine Vransko za leto 2017 v

predloienem besedilu.

K toiki 8 Sklep o vrednosti toCke za dololitev vi5ine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5ta
za obmoCje Obdine Vransko za leto 2Ol7
Zrtpan je podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo, v katerije sodeloval svetnik Ivan Kokor.nik.
Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o vrednosti todke za doloditev vi3ine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljisda za obmodje Obdine Vransko za leto2017:
- l0 glasov ZA
- I glas PROTI

je ugotovil, da je bil sprejet
Sklen 5t. 181
Obtinski svet Obdine Vransko sprejme Sklep o vrednosti totke za doloiitev viSine nadomestila
za uporabo stavbnega zemlji5ia za obmoije Obdine Vransko zt leto 2Ol7 v predloienem
besedilu.
Zupan

K lotki 9 Sklep o vi5ini enkratne denarne pomoti za novorojence v obtini Vransko za leto 2017
Zupan je podal obrazloZitev in odprl razpravo v kateri sta svetnici Sonja Cencelj ir Ksenija Rovan
Krivec podali pobudo za povi5anje denamih sredstev, ki so namenjena za pomod novorojendkom.
Ztpan je predlagal da se znesek za 1. otroka, ki sedaj maSa 132€ spremeni na 150€, ostali zneski pa se
sorazmerno poviSajo. Svetniki so se s predlogom strinjali, zato je sledilo glasovanje o predlogu Sklepa
o vi5ini enkratne denarne pomodi za novorojence v obdini Vransko zaleto2017, po predlogu Zupana:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 182
Obtinski svet ObCine Vransko sprejme SkJep o viSini enkratne denarne pomoii za novorojence v
obiini Vransko za leto 2017. ViSina enkratne denarne pomoti novorojencem v Obiini Vransko
se za leto 2017 doloii v naslednji vilini:
- 150,00 f,UR neto l. novorojencu v druiini
- 250,00 EUR neto 2. novorojencu v druiini
- 350,00 EIJR neto 3. novorojencu v druiini
- 400,00 EtlR neto-vsakemu naslednjemu novorojencu v druZini.
K toiki I0 Sklep o vi5ini subvencioniranja cene omreZnine odvajanja in IiSienja odpadne vode
za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti
ObrazloZitevje podal Zupan, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o viSini subvencioniranja cene omreZnine odvajanja in
diSdenja odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI
4

hupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 183

Obiinski svet ObCine Vransko sprejme sklep o vi5ini subvencioniranja cene omreZnine
odvajanja in ii5ienja odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajatci
nepridobitnih dejavnosti v viSini 30% od 1,1.2017 dalje v predloZenem besedilu.
K toiki 11 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet ZKTS Vransko
Uvodno obrazloLitevje podal Lupan, ter predal besedo predsednici Komisije zamandatnavpra5anja,
volitve in imenovanja in priznanja Kseniji Rovan Krivec. Komisija je predloge obra'rnavala na svoji
8. redni seji dne 24.10.2016.
Sledilo je glasovanje o predlogu predstavnikov v sveta Zavoda za kulturo, Sport in turizem Vransko:
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan je ugotovil,
Sklen 5t. 184

da

je bil sprejet:

Obiinski svet Obiine Vransko je potrdil predlog Komisije za mandatna vpra5anja, volitve,
imenovanja in priznanja, da se v svet Zavoda za kulturo Sport in turizem Vransko, kot
predstavnike ustanovitelja, za pet letno mandatno obdobje s priietkom 6.12.2016 imenujejo
naslednji Clani:
- Damijana Podbregar, Vransko 14
- Boris KriZnilq Vransko 133/a in

- Valerija Jerman, Vransko 89.

K toiki 12 Zamenjava ilana Va5kega odbora Te5ova za obmoije Jeronim (del)
Zupan je podal uvodno obrazloLitev in predal besedo svetniku JoZetu Matku, ki je bil dne 5.10.2016
prisoten na sestanku va5kega odbora Te5ova, taje obdinski svet seznanil zrazlogom zazamenjavo
dlana va5kega odbora Te5ova za obmodje Jeronim (del), natoje odprl razpravo v kateri ni nihde
sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu zamenjave dlana Va5kega odbora Te5ova za obmodje Jeronim (del):
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan je ugotovil,
Sklep 5t. 185

da

je bil sprejet:

Obtinski svet Obtine Vransko sprejme sklep, da se namesto dosedanjega ilana va5kega odbora
Te5ova za obmoije Jeronim (del), MatjaZa Ahaca, v va5ki odbor Te5ova imenuje Bo5tjan JaneL,
Jeronim 28b. Sklep se sprejme v predloienem besedilu.

K toiki 13 Razno
Lupanje podal informacije z zvezi s problematiko streli5da Jeronim in v zvezi zizvajanjemdejavnosti
in pridobivanjem dovoljenj za obrat za razstavljanje ter zbiralno mesto vozil podjetja Global avto
d.o.o. v trgu Vransko.

Seja

je bila zakljudena ob 21.35.
AV Ra
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F
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