
oBiINA vRANsKo _ OB.INSKI svET
Vransko 59, 3305 Vransko

T: (03) 703 28 00, F: (03) 703 28 16, E: obcina.vransko@wansko.si

Stevilka: O320l2Ol7 Vransko, 11.4.2017

ZAPISNIK

17. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 11.4.2017,20. uri v sejni sobi
obdine Vransko, Vransko 66a.

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloZena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodid, Maja Presekar, JoLe Matko, Ervin Pepel, Monika
Vrankar, Sonja Cencelj, Ivan Kokovnik, Ksenija Rovan Krivec, Vid KriZnik, Marjan Pedovnik in
Alenka Lebenidnik
- opravideno odsotnidlani Obdinskega sveta: /
- obdinska uprava: Franc Su5nik, Zupan in Mateja Godler
- prisotni predstavniki JZ:

. JZ >>JoLeta Potrate< Zalec; Marjan Golob
o Zavod za kulturo Sport in turizem Vransko Suzana Felicijan BratoL,
. OS Vransko -Tabor, Majda Pikl,
o Medobdinska splo5na knjiZnica Zalec,Yaleija Jerman

- opravideno odsotni:
. Upi Ljudska univerza Lalec, Franja Centrih
o Glasbena Sola >Risto Savin >> Lalec, Gorazd Kozmus

- neopravideno odsotni:
o II. OS Zalec, Petra PraZnikar Petrovid

- mediji: Ksenija Rozman

. Sprejem dnevnega reda
Zupan je umaknil 6. todko (Obravnava vloge AMZS d.d., PE Center varne voZnje Vransko, zapodajo
mnenja glede izvedbe tekmovanj in treningov v cross countryu ob Centru varne voZnje Vransko)
predlaganega dnevnega reda, ostale todke so se zato ustrezno pre5tevildile.
Sledilo je glasovanje o predlaganem dne'rnem redu z upo5tevanjem umika 6. todke:

- ll glasovZA
- 0 glasov PROTI

Zupan jeugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t.210
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje Obiinskega sveta ObEine Vransko z dne
14.2.2017 in zapisnika 2. izredne seje Obiinskega sveta ObEine Vransko z dne 21.2.2017
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Seznanitev s poro6ili o poslovanju Upi Ljudgke tniverzeZalec, Medobiinske splo5ne
knjiinice Lalec, GJasbene Sole >>Risto Savin >> Lalec,II. OS Lalec, OS Vransko-Tabor, JZ
>>JoLeta Potrate<< ZalecinZavoda za kulturo Sport in turizem Vransko zaleto20l6
4. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma <<dr. Joieta Potrate<<
Zalec
5. Sklep o podelitvi priznanj Obiine Vransko zaleto2016
6. Obravnava pobude Cebelarske zveze Slovenije za podaritev medonosnih rastlin
novorojenikom v obiini Vransko
7. Obravnava vloge debelarskega dru5tva Vransko za sofinanciranje pri nakupu prapora
8. Razno
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K toiki l Pregleil sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko
zdne 14.2.2017 in zapisnika 2. izredne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko z dne 21,2.2017
Na predloZena zapisnika ni bilo podanih pripomb.
Slediloje glasovanje za potrditev zapisnika 16. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne
14.2.2017:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 51.211
ObEinski svet Ob6ine Vransko potrdi zapisnik 16. redne seje ObEinskega sveta ObEine Vransko
z dln'e 14.2.2017 v predloienem besedilu.

in zapisnika 2. izredne seje Obdinskega sveta Obdine Yransko z dne 21.2.2017
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovit, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 212
Obtinski svet ObIine Vransko potrdi zapisnik 2. izredne seje ObEinskega sveta ObEine Vransko
z llne 21.2.2017 v predlolenem besedilu.

K toiki 2 Pobude in vpra5anja, ki so jih postavili naslednji svetniki:
a) Sonja Cencelj je podah pisno pobudo, kot sledi:
- Na cesti Merinca - Prosivnik se je na dveh mestih pogreznila cesta in to Ze kar precej ovira
normalno voZnjo. Na prvem mestu se je cesta samo ugreznila, na drugem pa se je najprej
pojavila luknja, ki je bila globoka kaklen meter ( to se je velkrat saniralo z nasutjem peska),

sedaj pa se je cel predel okoli luknje moino pogreznil in moino ovira voinjo. Prosimo za
sanacijo.
lupan je na sej i posredova I pisni odgovor koncesionarja (Energetike Projekt d.o.o.), kot sledi:
V sklopu opravljanja pregledniSke sluZbe je bila deformacija cesti5da, katerega omenjate, opaZena.

ustrezno zabeleZena v pregledniSki dnevnik ter tudi deloma sanirana s strani same pregledniSke sluZbe,

kot preventir.ni ukrep. V nadaljevanju paje v sklopu rednega letnega vzdrZevanja cest na obmodju
obdine Vransko predvidena sanacija udamih jam ter vedjih posedanj cestiida, kamor sodi tudi
poSkodovani odsek ceste.
Po5kodovana mesta voziSda se bodo po predhodni odstranitvi starega, razpokanega in poSkodovanega

asfalta sanirala z vgradnjo vrode asfaltne zmesi, po potrebi tudi s predhodno ustrezno zamenjavo
zgomjega ustroja cesti5da, pri demer pa se bodo dela izvajala po prioritetnem vrstnem redu glede na

kategorizacijo ceste, nevamostjo ter obsegom poSkodovanega cestiSda.

- MoUnost postavitye prometnega ogledala na JP 992 481 Podgrad-KriZnik v naselju Male
Prapreie?
Zupanje odgovoril. daje problem pridobitev soglasja lastnika zemlji5da na katerem bi se ogledalo
postavilo. V kolikor soglasja ne bo, se ogledala Zal ne bo dalo postaviti.
- Kako je s postavitvijo nove transformatorske postaje v naselju Male Prapreie?
Zupan je odgovoril, daje za transformatorsko postajo Ze izdano gradbeno dovoljenje, je pa bila v tem
tednu v naselju Male Praprede vgrajena nova hidrofoma postaja, za zagotavljanje normalnih tlakov v
vodovodnem omreZju.
- Kdaj se bo opravilo ii56enje prepustov na LC 490 112 Prapreie.Lipa predvsem na rehciji
Kale-Vologa?
Zupanje odgovoril, daje cesta Praprede-Lipa lokalna cesta, kije v skladu s pravilnikom o cestah

enkrat tedensko pregledana s strani koncesionada oziroma preglednika, se pa na cestah intenzivno
dela, saj so bile v tem dasu vse ceste pomedene, odstranjen je bil ves posipni material, nasutihje bilo
tudi ved kilometrov bankin, distijo se prepusti in iaoki. Glede na pravilnik o cestah, kije bil sprejet v
lanskem letu inje izrazito strog, se lokalne ceste pregledujejo enkrat tedensko, javne poti enkmt na

Stirinajst dni, zbime krajevne ceste in cesta do poligona, ki ja zelo obremenjena, pa dvakrat tedensko.
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V pravilniku je med drugim tudi navedenih nekaj doloiil, z izvajanjem katerih, preglednik sproti v
sklopu pregleda zagotovi normalno prevoznost ceste.

b) Monika Vrankar
-, Kako je z odpravo napake na hidrantu v zg. Limovcah?
Zupan je odgovoril, da se obdani v Limovcah oskrbujejo z vodo iz zasebnih vodovodov, vzdrZevanje
le teh, je obveznost dlanov zasebnih vodovodnih skupnosti. V mesecu poiame varnosti so gasilci
opravili preglede vseh hidrantov v obdini Vransko. Na podlagi teh porodil je obdina vse upravljavce
vodovodov katerih hidranti so bili v okvari, pisno pozvala k odpravi napak. V veliki meri je bilo za

odpravo napak pozvano Javno komunalno podjetje Zalec, nekaj je bilo pozvanih tudi zasebnih
lastnikov. V prej5njem tednu so skuiali napako na tem hidrantu odpraviti, vendarje priSlo do spora
med obdani, tako da so bila dela ustavljena. Obdina Zal nima pristojnosti, da posega v zasebne
vodovode, lahko se pa obdani prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode
na obmodju obdine Vransko v letu 2017, kije objavljen na spletni strani obdine Vransko in si s
pomodjo pridobljenih sredstev tako uredijo oskrbo z vodo.

c) Anica Jagodit
- Ali bo v bodote v obEini Vransko kakien razpis za sofinanciranje na podroEju kmetijstva?
Zupanje odgovoril, da v proradunu zalelo 2017 ni predvidenih sredstev za sofinanciranje na podrodju
kmetijstva. Razpise za sofinanciranje na podrodju kmetijstva objavlja Agencija za kmetijske trge in
razvoj podeZelja, na katere se lahko kmetje prijavljajo in tako pridobijo sredstva. Do 5.5.2017 je odprt
razpis oziroma >1. Javni poziv za izbor operacij za uresnidevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
obmodju LAS SSD, ki zajema obdine Braslovde, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Zalec >, kjerje
moZno kandidirati. Na temo razpisa LAS SSD, je danes se pravi I 1 .4.2017, potekala delarnica
(povabilo na delavnicoje bilojavno objavljeno v Informatorju), katere se ni udeleiil nihde od
potencialnih kandidatov za prijavo. Zaradi aktualnih finandnih teiav na drZavnem nivoju obdina
Vransko zadnjih sedem let, Zal nima planiranih namenskih sredstev za spodbujanja kmetij stva.

E) JoZe Matko
- Kako dalel je sanacija mostu na regionalni cesti R2-447 v Brodeh?
Zupan je odgovoril, da je bila pobuda za hitrejSo ureditev Ze posredovana na Direkcijo RS za ceste
Direkcijaje naredila zadasni popravljalni ukrep za most, sanirali so temelje mostu. Postavljanja
prometne signalizacije na regionalnih cestah, Zal ni obdinska pristojnost. Vpraianje se bo ponovno
posredovalo na Direkcijo RS za ceste.

d) Marjan Petovnik
- Kdaj bo dokonlan most do AMZS Centra varne voZnje Vransko
Zupan je odgovoril, daje obdina pridobila 5e dodatno sluZnost, tako da bi se bo lahko s strani
Direkcije RS za vode opravil pregled in kvalitetni prevzem opravljenih del na vodni infrastrukturi.
Na podlagi teh pregledov bi naj Direkcija RS za vode izdala soglasje za izgradnjo mostu, ki je
potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dela naj bi se po pridobljenem gradbenem dovoljenju
zakljudila nekje v 60-ih dneh.

e) Ksenija Rovan Krivec
- Kaj je novega no podrolju otro5kega in mladinskega zobozdravstva v obiini Vransko
lupan je povedal, daje bila obdina Vransko s strani Zavoda za zdravsMeno zavarovanje Slovenije,
Obmodna enota Celje (v nadaljevanju ZZZS, OE Celje ) obve5dena, da so iz Zdravstvenega
in5pektorata RS, OE Celje v re5evanje prejeli odstopljeno prijavo, katera je bila iz obdine posredovana
na njihov naslov Ze v mesecu marcu. Na podlagi prijave, bo ZZZS, OE Celje opravil strokovni in
finandni na&or. Konec meseca maja, po preteku 60-ih dni, koje odvetnik obdine Vransko poslal
obvestilo oziroma opozorilo zobozdravnici Majdi Gorenjak, dr., dent. med., bo s strani obdine
Vransko izdana tudi odlodba o odvzemu koncesije. Ztpan je 5e povedal, daje Svet JZ Osnovna Sola

Vransko-Tabor, na svoji zadnji seji sprejel sklep, da se prekine vsakrino sodelovanje z zobozdravnico
Majdo Gorenjak, dr., dent. med. in da Zeli, da se zobozdravstvena obravnava otrok opravlja pri
drugem zobozdrauriku, prav tako tudi sistematski pregledi. Sistematski pregledi predSolskih otrok in
udencev OS Vransko-Tabor se bodo opravljali v kasnejlem obdobju.
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K toiki 3 Srznanitev s poroiiti o poslovanju Upi Ljudske univerze Z-alec. Medoblinske splo5ne
knjEnice Zalec, Glasbene Sole >Risto Savin > Zalec, II. OS Zalec, OS Vransko-Tabor, JZ
>>Joieta Potrate( Zalec in Zavoda za kulturo Sport in turizem Vransko za leto 2016
Zupanje podal uvodno obrazloZitev in povabil prisotne predstavnike h katki besedi, ki
so podali obrazloZitev v slededem vrstnem redu:
1. JZ Z.dravstveni dom >Joieta Potrate< Zalec
V razpravi po kondani obrazloZitvi Marjana Golobaje sodeloval svetnik JoZe Matko, kije vpra5al po
moZnosti povedanega Stevila ur delovanja laboratorija v Zdravstveni postaji Vransko.
Ma{an Golob je povedal, da za enkrat zaradi same organizacije dela ial ni mogode povedati ur
delovanja laboratorija v Zdravstveni postaji Vransko.
2. Osnovna Sola Vransko-Tabor
Majda Piklje med drugim v obrazloZiti izpostavila problematiko izvajanja mladinskega zobozdravstva
v Obdini Vransko. Povedalaje, da so s strani Sole zaradi trenutnih razmer odpovedali sistematske
preglede pri zobozdravnici Majdi Gorenjak dr. dent. med.. Ma{an Golobje predlagal, da bi se lahko v
Zdravstvenem domu Zalec za ta namen se pravi za sistematske preglede predSolskih otrok in udencev
OS Vransko-Tabor dogovorili za poseben termin pregledov in bi lahko za enkrat na ta nadin re5ili
problematiko sistematskih pregledov.
3. Medobdinska splo5na knjiZnica Zalec, Obdinska knjiZnica Vransko
ObrazloZitev je podala Valerija Jerman. Razprave po kondani obrazloZitvi ni bilo.
4- Zavod za kuJttro, Sport in turizem Vransko
ObrazloZitev je podala Suzana Felicijan BratoZ. Razprave po kondani obrazloZitvi ni bilo.
Slediloje glasovanje o seznanitvi z Letnimi porodili Javnih zavodov z^ leto 2016:

-llglasovZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 213
Oblinski svet ObIine Vransko se je seznanil s predloienimi porotili o poslovanju za leto 2016,
naslednjih javnih zavodov:
- JZ Zdr^:vstver.i dom Dr. Joieta P otrate i-tlec,
- UPI LU Zalec,
- MedobEinske splolne knjiinice Zalec,
- Glasbene Sole Risto Savin Zalec,
- II. Osnovne Sole Zalec,
- OS Vmnsko - Tabor,
- ZKTS Vransko

K toiki 4 Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma <dr. Joieta
Potrate<< Zalec
Zupanje predal besedo Marjanu Golobu, kije podal podrobnej5o obrazloZitev, natoje odprl razpravo
v kater ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma <dr.
JoZeta Potrate< Zalec:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

ltpan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 214
Oblinski svet ObEine Vransko je podal soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta
Zdravstvenega doma (dr, JoZeta Potrate< Zalec v predloienem besedilu.

r( /od*i 5 Sklep o podelitvi priznanj ObEine Vransko zt lelo 2O16
Zupan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna vpraianja, volitve, imenovanja in priznanja,
Kseniji Rovan Krivec. Prispele pobude za podelitev primanj Obdine Vransko za leto 2016 je Komisija
za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja obravnavala na svoji 10. seji dne 6.4.2017.
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Po kondani obrazloZitvije Zupan odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o Sklepu o podelitvi primanj Obdine Vransko za leto 2016:

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 215
Obiinski svet ObIine Vransko sprejme sklep, da se za leto 2016 podelijo naslednjs priznanja
Obdine Vransko:
. grb ObIine Vransko
1. Ivanu Izlaka{u, Jeronim 59, 3305 Vransko - za izjemen prispevek k razvoju planinstva v obdini
Vransko

2. Janezu Kropiviku, Jeronim 32, 3305 Vransko - za izjemen prispevek k razvoju debelarstva v obdini
Vransko
. plaketa ObEine Vransko
l. Zupnijski Karitas Vransko - ob 25Jetnici delovanja na humanitamem podrodju
2. Kmetiji Novak, Zajasovnik - za dolgoletno uspe5no delovanje in odlidnost na podrodju sirarstva in
reje drobnice3. Folklomemu dru5tvu Vransko - ob 10-letnici delovanja na kultumem podrodju
. priznanje Obline Vransko
l. Ivanu Hrastovcu ml., Praprede l9c, 3305 Vransko - za izjemne Sportne doseZke

K loCki 6 Obravtava pobude debelarske zveze Slovenije za podaritev medonosnih rastlin
novorojentkom v oblini Vransko
Zupan je podal obrazlo2itev. natoje odprl razpravo v kateri so sodelovali JoZe Matko, Vid KriZnik in
Ivan Kokovnik.
Sledilo je glasovanje o pobudi iebelarske meze Slovenije za podaritev medonosnih rastlin
novorojendkom v obdini Vransko:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Ztpan je ugotovil, daje bil sprejet
Sklep 5t. 216
Oblinski svet ObEine Vransko sprejme pobudo debelarske zveze Slovenije za obdarovanje
novorojenikov v oblini Vransko z medonosno sadiko.

K toiki 7 Obruvnava vloge iebelarskega druStva Vransko za sofinanciranje pri nakupu prapora
lupan je podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o sofinanciranju Obdine Vransko pri nakupu prapora eebelarskega dru5tva
Vransko:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 217
Oblinski svet Obiine Vransko je potrdil sofinanciranje obline Vransko pri nakupu prtpora
iebelarskega druStva Vransko, v vi5ini 500€,

K loiki I RLZno:/

Sejaje bila zakljudena ob 21.30.
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