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ZAPISNIK

15. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 13.12.2016, 20. uri v sejni sobi
obdine Vransko, Vransko 66a.

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloicna zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodid, Maja Presekar, Marjan Pedovnik, JoZe Matko,
Alenka Lebenidnik, Ervin Pepel, Monika Vrankar, Sonja Cencelj Ivan Kokovnik, Ksenija Rovan
Krivec (od 8.05) in Vid KriZnik (od 8.07)
- obCinska uprava: Franc Su5nik Zupan, Marija Jerman, Mihaela Zupandia in Mateja Godler
- Javno komunalno podjetje d.o.o.; MatjaZ ZakonjSek in Igor Glu5id
- mediji: Ksanija Rozman

. Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo glasovanje za sprejem dnevnega

reda:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 185
Oblinski svet ObIine Vransko sprejme dnevni red 15. redne seje, kot sledi:
l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje Oblinskega sveta ObIine Vransko z dne
25.10.2076
2. Pobude in vpralanja svetnikov
3. Odlok o proralunu obline Vransko za leto 2017 (obravnava in sprejem)
4. Odloko OPPN za del obmoaja z oznako VR13-1h/SS8-Dolin5ek (obravnava in sprejem)
5. Sklep o tehnilnem popravku Odloka o oblinskem prostorskem nalrtu ObEine Vransko -
zemlji5le parc. 5t. 626/1, ko. Prekopa (I. branje)
6. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih iistilnih naprav in hi5nih trpaliS{ za fekalno
kanalizacijo v ob6ini Vransko (obravnava in sprejem)
7. Elaborat o oblikovanju cen storitev jrYne sluibe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in Ii5Ienja
komunalne odpadn€ vode (obravnava in sprejem)
8. Program odvajanja in EiStenja komunalne in padavinske vode za obdobje 2017-2020
(obravnava in sprejem)
9. Razno



K totki l Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje Oblinskega sveta ObIine Vransko
z dne 25.10.2016
Na predloZeni zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 14. redne seje ObCinskega sveta Obdine Vransko z dne
25.10.2016

- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Skleo 5t. 186
Oblinski svet ObIine Vransko potrdi zapisnik 14. redne seje ObEinskega sveta ObCine Vransko
z dne 25.10.2016 v predloienem besedilu.

K toiki 2 Pobude in vprafanja, ki so jih postavili naslednji svetniki:
1. Sonja Cencelj:
- Krajani naselja Malih Prapret Ze veI let opozarjajo na problem nihanja napetosti v
elektrilnem omreZju. Pri Elektru Celje so Ze velkrat opozorili na ta problem. Elektro Celje je
oprayil meritve napetosti in po njihovem mnenju ne gre za peret problem. Toda situacija je le
priSla v fazo, da so se zaEeli kvariti gospodinjski aparati. Menda je investicija elektrifikacije
predvidena v letu 2018, kar pa je odlolno prepozno.
Zupan je povedal, da je Elektro Celje na izdelani idejni projekt pri oblini Vransko ie zaprosil
za projektne pogoje. JKP Zalec bo prav tako preveril nihanje napetosti v Irpali5Iu pitne vode,
ki ima lahko tudi za posledico nihanje tlaka v omreZju. Rezultate meritev bomo uporabili kot
dodaten argument pri Elektro Celje, da tim prej pristopi k elektrifikaciji tega obmolja.
2. Alenka Lebeniinik:
- Predlagala je, da se za obCane pripravi povzetek Uredbe o odvajanju in EiSIenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS,51.98/15) in sicer iz dela, ki se nanaSa na zagotovitev ti5[enja
odpadnih voda izven aglomeracij opremljenih z javno kanalizacijo. Izvlelek se naj objavi y

Oblinskem informatorj u,
Zupan je zaprosil predstavnika JI(P Lalec, da pripravijo povzetek Uredbe, ObIina pa bo
povzetek objavila v januarski Stevilki Obiinskega informatorja.
3. Ervin Pepel:
- Opozoril je na slabo osvetlitev mostu pri Inde. Na tem obmolju je precej sprehajalcev,
predvsem oskrbovancev doma. Zaradi slabe osvetlitve profilo mostu, se lahko zgodi tudi kaklna
nesrela. Zato je predlagsl, da se postavijo dodatne luli oziroma se naravna obstojela svetilka
tako, da bo osvetljen prolil mostu.
Zupan je 5e enkrat seznanil svetnike glede zemljiSi na katerih se nahaja most, ker so le ta 5e

vedno v lasti Inde d.d. - v stelaju, zato postavitev novih luti na tem obmolju ni molna' dokler
zemlji5t v last ne pridobi oblina. ObCina bo takoj preuEila moZnost boljle osvetlitve mostu in to
tudi izvedla.
4. Vid KriZnik:
- V okolici ekolo5kega otoka na Vranskem-Slovan je vet udarnih jam polnih meteorne vode' ki
predstavljajo oviro pri odlaganju odpadkov v zabojnike, zato je predlagal, da se okolica
primerno uredi.
Zupan je povedal, da se bo zadeva uredila v okviru vzdrirvanja javnih povrlin.
5. Ervin Pepel:
- Zanimalo ga je, kako je z otrolko zobozdraystveno ambulanto v Zdravstveni postaji Vransko.
Zupan je povedal, da bo veI informacij moZno podati po sestanku, ki bo potekal na ZZZY Celie.
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Zupan;e po kondani obmvnavi druge toEke predlagal, da se sedma in osma tolka dnevnega reda
obravnavata prednostno, svetniki so se s predlogom strinjali.

K totki 7 Elaborut o oblikovanju cen storitev javne sluibe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
ii5Eenja komunalne odpadne vode (obravnava in sprejem).
Zupanje po katki obrazloZiwi predal besedo direktorju Javnega komunalnega podjetja d.o.o. MatjaZu
Zakonj3ku, kije podal podrobno obrazloZitev, natoje odprl razpravov kateri so sodelovali svetnici
Alenka Lebenidnik in Sonja Cencelj, ter svetnik Vid KriZnik.
Sledilo je glasovanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev javne slu2be oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in diSdenja komunalne odpadne vode:

-llglasovZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 187
Obiinski svet ObIine Vransko potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluibe oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in tiSlenja komunalne odpadne vode v ObEini Vransko v predlagani
obliki. Spremenjene cene veljajo od 01.01.2017 dalje.

K totki 8 Progrrm odvajanja in Ei5Eenja komunalne in padavinske vode za obdobje 2017-2020
(obravnava in sprejem)
Zupanje predal besedo predstavniku Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Igorju GluSidu, kije
predstavil Program odvajanja in dildenja komunalne in padavinske vode za obdobj e 2017 -2020, nato
je odprl razprav v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Programu odvajanja in diSdenja komunalne in padavinske vode za obdobje
2017-2020:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet
Sklep 5t. 188
Oblinski svet ObIine Vransko potrjuje Program odvajanja in IiStenja komunalne in
padavinske odpadne vode za obdobje 2017 - 2020 v predlagani vsebini.

K totki 3 Odlok o prora6unu obline Vransko za leto 2017 (obravnava in sprejem)
Zupan je podal uvodno obrazloZitev in predal besedo Mihaeli Zupandid, kije obdinski svet seznanila s

predlogom Odloka o proradunu obdine Vransko za leto 2017, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde

sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o proradunu obdine Vransko 7a leto 2017:.

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 189
Oblinski svet Obline Vransko sprejme Odlok o proralunu ob6ine Vransko zz leto 2017 v
predloienem besedilu.

K totki 4 Odlok o OPPN za del obmolja z oznako VR13-1h/SS8-DolinSek (obravnava in
sprejem)
Zupanje podal uvodno obrazloZitev in predal besedo MarijiJerman, kije OPPN VRl3-1h/SS8-
Dolin5ek podrobneje predstavila, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.

Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o OPPN za del obmodja z oznako VR l3 -1h,/SS8-Dolin5ek:
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- 11 glasov ZA

_ -0 glasov PROTI
Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 190
Oblinski svet ObIine Yransko sprejme Odlok o OPPN z.a del obmotja z oznoko VR13-1h,/SS8-
Dolin5ek v predloZenem besedilu.

K totki 5 Sklep o tehniEnem popravku Odloka o oblinskem prostorskem nalrtu Obtine Vransko
- zemlji5le parc. 5t. 62611, k.o. Prekopa (I. branje)
Zupanje podal uvodno obrazloZitev in predal besedo Mariji Jerman, kije podala podrobno
obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o predlogu Sklepa o tehnidnem popravku Odloka o obdinskem prostorskem
nadrtu Obdine Vransko - zemlji5Ce parc. !t. 62611, k.o. Prekopa:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. l9l
ObEinski svet Obtine Vransko sprejme predlog Sklepa o tehnilnem popravku Odloka o
oblinskem prostorskem nalrtu ObIine Vransko - zemljiSte parc. St.626i1, k.o. Prekopa v
prvem branju, Predlog sklepa se posreduje v 30-dnevno jarmo razgrnitev.

K lodki 6 Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih listilnih naprav in hiSnih Erpali5t za
fekalno kanalizacijo v obtini Vransko (obraynava in sprejem)
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodelovala svetnica Ksenija Rovan
Krivec.
Slediloje glasovanje o predlogu Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih distilnih naprav in
hi5nih drpaliSd za fekalno kanalizacijo v obdini Vransko:

-llglasovZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 192
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih iistilnih
naprav in hiSnih trpali5l za fekalno kanalizacijo v obEini Vransko v predloienem besedilu.

K todki 9 R,szao (obravnava proinje za podporo medicinsko-humanitarne odprave Matanga
2Ot7)
Zupan je podal obrazloZitev in podal predlog sklepa, natoje odprl razpravo v kateri je sodelovala
svetnica Ksenija Rovan Krivec.
Slediloje glasovanje o predlogu sklepa za podporo medicinsko-humanitame odprave M aratga 2077:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil spreiet:
Skleo st. 192
Obtinski svet ObIine Vransko sprejme sklep, da se za podporo medicinsko-humanitarne
odprave Matanga 2017 iz proraluna ObIine Vransko za leto 2017 nameni 600€.

Sejaje bila zakljudena ob 21.30
Zapisala:.
Mateja Godler /h

'/l,l

ZUPAN
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