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ZAPISNIK

18. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 13.6.2017 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, JoZe Matko, Ervin Pepel, Monika
Vrankar, Sonja Cencelj, Ivan Kokovnik, Ksenija Rovan Krivec, Vid KriZnik, Marjan Pedovnik in
Alenka Lebenidnik
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: /
- ob6inska uprava: Franc SuSnik, Marija Jerman in Mateja Godler
- ostali prisotni :

o Javno komunalno podjetje Zalec d.o.o., MatjaZ Zakonj5ek
o Energetika Projekt d.o.o., Rok Penec
. OS Vransko-Tabor, Majda Pikt

- mediji: Nova 24TV in Ksenija Rozman

. Sprejem dnevnega reda
Lryan je predlagal raz5iritev dnevnega reda I 8. redne seje Obdinskega sveta Obdina Vransko in sicer
tako, da se na dnevni red uvrsti nova todka, kot sledi:

- za predlagano todko I 0, Yloga za sofinanciranje opreme za radunalnisko udilnico v OS
Vransko-Tabor, se uwsti nova dodatna totka 11, ki se glasi:

ll. Ureditev varne Solske noti-hodnika za neS ob LC 490 110 ( od h.5t. Vransko 17 do h.5t.

Pripomb na podani predlog razSiritve dnevnega reda ni bilo, zatoje sledilo glasovanje o raziiriwi
dner.nega reda:

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan .ie ugotovil, da.le bil spre.jet:

Sklep 5t. 218
Oblinski svet Obiine Vransko potrdi raz5iritev dnevnega reda z uvriEeno novo toiko:
I l. Ureditev varne 5olske poti-hodnika za pe5ce ob LC 490 110 ( od h. 5t. Vransko 17 do h. 5t.
Vransko 98)

Sledilo je glasovanje o predlaganem dnernem redu:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Vransko 98)

Dosedanji todki 1l in l2 se ustrezno pre5tevildita.
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Ztpan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 51. 219
Oblinski svet Obiine Vransko potrdi dnevni red kot sledi:
l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17, redne seje ObEinskega sveta Obiine Vransko z dne
11.4.2017
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. ZakljuEni ralun ObEine Vransko za leto 2016 - obravnava in sprejem
4. Sprememba Sklepa o doloiitvi cen programov predSolske vzgoje, dodatnih zniianjih plaiil in
potitniSki rezervaciji v vrtcih na obmoiju Obiine Vransko
5. Letno poroiilo JI(P d. o. o. Zalec za l, 2016
6. Poro6ilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluibe rednega
vzdrievanja obEinskih cest, urejanju povr{in in opravljanju drugih komunalnih del na obmoEju
Obiine Vransko v letu 2016
7. PoroEilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluibe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omreija toplote na obmoiju Obiine Vransko v letu 2016
8. Potrditev sistematizacije delovnih mest za Solsko leto 20l7l20l8 za Vrtec Vransko
9. Soglasje k finanEnemu in kadrovskemu nairtu za leto 2017
10. Vloga za sofinanciranje opreme za raiunalni5ko uiilnico v OS Vransko-Tabor
ll. Ureditev varne Solske poti-hodnika za pelce ob LC 490 f 10 ( od h.5t. Vransko 17 do h.5t.
Vransko 98)
12. Premoienjsko pravne zadeve
12.1. Predlog menjave zemlji5i v obrtni coni deplje
13. Razno

K todki I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje Obiinskega sveta ObIine Vransko
z dne 11.4.2017
Na predloZena zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 17. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne
11.4.2017

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 51. 220
Oblinski svet Obtine Vransko potrdi zapisnika 17. redne seje Oblinskega sveta Obiine Vransko
z dre 71.4.2017

K toiki 2 Pobude in vpralanja, ki so jih postavili naslednji svetniki:
a) Alenka Lebeniinik
- Kakina je moinost ureditve parkiranja okoli plezalne stene na dreti, saj je pri veEjem Stevilu
obiskovalcev, lastnikom zemljiSi onemogoien dostop do let-teh ? Potrebna je tudi ureditev
sanitarij.
Zupan je odgovoril, da obdina ne daje ozirom ne odvzema soglasij za imajanje plezanja , so pa lastniki
zemljiSd podali pisno soglasje in sklenili dogovor s Planinskim druitvom Vransko, ki ima te plezalne
stene v upravljanju. Na to temo je bil pred dasom sklican tudi sestanek, na katerem so bili prisotni
krajani Crete, predstavniki Planinskega druitva, ter dlani VO Te5ova-Creta-Jeronim (del) . Takrat je
bilo dogovo{eno, da se postavi ustrema prometna signalizacija, ki bi usmerjala promet. Lastniki
zemlji5d, so zagotovili, da se bodo glede reZima parkiranja 5e naknadno dogovorili. Obdina drugade
skrbi zajavno snago tudi pri plezalni steni v samem trgu Vransko, kjeje postavljen kemidni WC, ki se

ustrezno disti. Va5e opozorilo bo preneseno upravljavcu plezaliSda, se pravi Planinskemu druStvu
Vransko, dobro, pa bi bilo, da se ponovno sestane Vaiki odbor Te5ova-ireta-Jeronim (del) in se tako
stvari ponowro doreiejo.
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b) Ervin Pepel
- Kakina je moinost popravila podpornega zidu ob vodotoku Merin5Eice, nasproti
stanovanjskega objekta Semprimoinih Vransko 72 ?

Zupanje odgovoril. da seje po neurju 28.4.2017 ugotovilo. daje v obdini Vransko nastala precejSnja

Skoda na vodotokih, karje potrdil tudi redni nadzornik. Zadevo se bo pogledalo in poslikalo ter
posredovalo rednemu nadzomiku. V kolikor obdina Vransko tega dela vodotoka ni lastnica, bo za
sanacijo potrebno pridobiti soglasje dejanskega lastnika.
c ) Marian Peiovnik
- Poda pobudo krajanov BriS za preureditev cestnega reiima na JP 992 631 Vransko (Cerkev-
Bloki-Videm), natanEneje na odseku od cerkve proti Kulturnemu domu.
Zupanje odgovoril, da seje v zadnjem mesecu opravilo ved inSpekcijskih pregledov prometnega
reZima v trgu Vransko, zaradi ved pripomb obdanov, ki so se pritoZevali zaradi prekomeme hitrosti,
zaradi parkiranja na plodnikih itd.. Pri nadrtovanju nove prometne ureditve, se je preudevala tudi
moZnost preureditve prometnega rezima, na zgoraj omenjenemu odseku, vendar lahko zaradi
dostopnosti interventnih vozil, predlagana ureditev predstavlja problem, se bo pa zadeva ponorno
proudila. Na podlagi izdelanega Elaborata prometne ureditve,043-2017 -EPU je bila s strani obdine
izdana odlodba o izvedbi talne signalizacije in postavitvi prometne signalizacije na kategoriziranih
cestah na obmodju trga Vransko, kar pomeni, daje celotno obmodje trga Vransko zajeto v cono 30, z
izvedbo talne signalizacije se bodo pridobila tudi dodatna parkiri5da. Dela bodo izvedena v
naslednjem mesecu.

i) Ksenija Rovan Krivec
- AIi je moino, da bi se cona 30, postavila tudi po ostalih strnjenih naseljih v obiini, predvsem
tam kjer so Solske poti ?
Zupanje ponovno povedal, daje nova prometna ureditev v trgu Vransko nastala na podlagi podanih
pritozb obdanov ki so se pritoZevali zaradi prekomeme hitrosti, zaradi parkiranja na plodnikih itd.
lnipektor za ceste (Medobdinska in5pekcija, redarstvo in varstvo okolja, Velenje) je obdini zaradi
velikega Stevila prejetih pritoZb, odredil ukrepanje. V obdinije tudi vedje Stevilo cestnih odsekov, v
razlidnih naseljih, ki so oznadeni z omejitvami l0 km/uro. Zaradi tega, ker se obdina nahaj a na izrazito
kmetijskem obmodju, se pojavlja tudi tezava s postavitvijo hitrostnih ovir, ki ovirajo promet pri voZnj i

z vozili, katera se uporabljajo v kmetij ske namene. Ob obisku Leben Jureta, drZavnega sekretarja na
Ministrst\u RS za infrastrukturo, je bila med drugim predstavljena problematika izgradnje hodnika
za pe5ce dez nadvoz altoceste v naselju Brode.
S dasoma se bo videlo, kaj bo prinesla nova prometna ureditev na obmodju trga Vransko, potem, pa se

bo lahko ukepalo 5e v ostalih naseljih.
d) Ivan Kokovnik
- Ali je moZno odstraniti grm pri gasilskem domu za avtobusno postajo v Prekopi, saj le- ta
omejuje preglednost kriiiSda?
Zupanje odgovoril, da lastnica zemlji5da za odstranitev grma, na katerem se grm nahaja, ne da
soglasja.

e) Sonja Cencelj
- Povedala je, daje bila s strani solastnice dela stanovanjskega objekta na nasloru Vransko 132,
opozorjena glede nevarnosti parkiranja, pri ta istem objektu, saj iz njega odpada stavbno
pohi5tvo in zunanji omet. Mogote bi bilo smiselno mesto ustrezno oznaiiti, da se v bodoEe tam
ne bi parkiralo.
Ltryan je odgovoril, daje objekt v lasti dveh lastnikov. Za izgradnjo plodnika mimo tega objekta
obdina Zal ni dobila soglasja lastnikov, zato na tem delu povr5ina ni ustrezno urejena.
Mesto nevarnosti parkiranja, pa se lahko oznadi z ustrezno prometno signalizacijo.
- Kakina je moinost ureditve ceste JP 992 491 Kovk in tiSienje cevnega prepusta na GC 093 146
Kaps- Prosivnik?
Zupan je odgovoril, daje v tem delu cesta 2e bila odiSdena in tudi banline so bile urejene. Stanje na
cesti bo v okviru rednih pregledov spremljal preglednik. Po obilnem deZevju iz meseca aprila, se v tem
dasu, intenzivno odpravlja Skoda na vseh makadamskih cestah, ki jo je neu{e povzrodilo. Prepusti naj

bi bili odiideni 5e predjesenjo.
f) JoZe Matko
- Kak5na je moinost ureditve lesene za5Eitne ograje ob cesti LC 490 123 ireta- Ropasija na
lokaciji pred odcepom za Prilope?
Zupan je odgovoril, da se bo ograja pogledala in tudi uredila.
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g) Ksenija Rovan Krivec
- Opozorila je, da pri tistilni postaji v Brodeh,5e vedno stoji opu5teno vozilo, katerega je
potrebno odstraniti.
Zupan je pojasnil, da postopek odstranitve vozila poteka. Redar in pristojni inSpektor sta bila na
ogledu, ugotovljenoje bilo, da se vozilo nahaja na privatnem zemlji5du, kar sam postopek odstranitve
samo podalj5a, stanje bo sanirano v najkraj5em moZnem dasu.

- Kako dalel je ureditev kanalizacija v novem naselju nad graliino v Brodeh?
Zupan je odgovoril, daje v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Zalec d.o.o., izvajalec za

drpaliSde Ze bil izbran, toje podjetje Plima d.o.o..Dogovorjeno je bilo, da naj bi bilo drpali5de
dokondano v leto5njem letu.

K toiki 3 Zakljulni raiun Obiine Vransko za leto 2016 - obrrvnava in sprejem
Ztryan je predal besedo Mihaeli Zupandid, kije podala podrobnejSo obrazloZitev, natoje odprl
razpravo, v katerije sodeloval JoZe Matko.
Slediloje glasovanje o sprejemu Zakljudnega raduna proraduna Obdine Vransko za leto 20i6:

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t, 221
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme Zakljuini raiun proraluna ObIine Vransko za leto 2016
v predloienem besedilu.

K tod*i 4 Sprememba Sklepa o doloEitvi cen programov predSolske vzgoje, dodatnih zniZanjih
plaiil in poiitniSki rezervaciji v vrtcih na obmoiju Obdine Vransko
Zupan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici 03 Vransko-Tabor, kije podala podrobnej5o
obrazloZitev, nato je odprl tazpralo v kateri je sodelovala Ksenija Rovan Krivec.
Slediloje glasovanje o Spremembi Sklepa o dolodiwi cen programov pred5olske vzgoje, dodatnih
zniLanjih pladil in poditni5ki rezervaciji v vrtcih na obmodju Obdine Vransko:

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

ltryan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 222
Obdinski svet obiine Vransko sprejme Sklep o spremembi Sklepa o dololitvi cen programov
predSolske vzgoje, dodatnih zniianjih plaEil in politniSki rezervaciji v vrtcih na obmoiju ObIine
Vransko v predloienem besedilu.
Sklep priine veljati naslednji dan po objavi v Obiinskem informatorju - Uradne objave Obiine
Vransko, uporablja pa se od 1.7.2017.

Zapan je predlagal, da se toi*e za katerc je obrazloZitev podata Majda Pikl ravnateljica OS
Vransko-Tabor, obravnavajo prednostno, Svetniki so se s predlogom stinjall
Toike dnevnega rcda so se obravnavale kol sledi:

K toiki 8 Potrditev sistematizacije delovnih mest za Solsko leto 201712018 za Vrtec Vransko
Lryan je predal besedo Majdi Pikl. ravnateljici OS Vransko-Tabor, kije podala podrobnejSo
obrazloiitev, nato je odprl ruzpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o potrditvi sistematizacije delovnih mest za Solsko leto 201 7/2018 za Vrtec
Vransko:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI
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lupan je ugotovil, daje bil sprejet:

Skleo 51. 223
Obiinski svet ObEine Vransko potrdi sistemizacijo delovnih mest v OS Vransko - Tabor, enota
Vrtec Vransko, za Solsko leto 2017/2018 v predloienem besedilu.

K loiki 9 Soglasje k linanlnemu in kadrovskemu naErtu za lelo 2017
Zupan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OS Vransko-Tabor, kije podala podrobnejSo
obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o soglasju k finandnemu in kadrovskemu nalrtru za leto 2017:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 51. 224
Oblinski svet Obiine Vransko daje soglasje
naIrtu za leto 2017 v predloienem besedilu.

OS Vransko-Tabor k Iinanlnemu in kadrovskemu

K lodki I0 Ylogz za sofinanciranje opreme za raiunalni5ko uiilnico v OS Vransko-Tabor
lupan je podal uvodno obrazloLitev in predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OS Vransko-Tabor. Po
kondani obrazloZitvije odprl razpravo v kateri so sodelovali Ervin Pepel, JoZe Matko, Sonja Cencelj
in Vid KriZnik.
Sledilo je glasovanje o predlogu sofinanciranja opreme za radunalniSko udilnico v OS Vransko-Tabor:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 225
Oblinski svet Obiine Vransko potrdi, da se za sofinanciranje opreme za radunalniSko uiilnico v
OS Vransko-Tabor iz Proratuna ObEine Vransko za l. 2016 nameni 14,500€.

K toiki 5 Letno poroiilo JKP d. o. o. ilalec zal.2O16
Zupanje predal besedo MatjaZu ZakonjSku, direktorju Javnega komunalnega podjetja d.o.o.Zalec, ki
je podal podrobnejSo obrazloZitev, nato je odprl razprav v kateri ni nihde sodeloval.

Ztpan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 226
Obiinski svet Obiine Vransko se je seznanil z Letnim poroEilom Javnega komunalnega podjetja
Zalec d.o.o. za leto 2016 v predloienem besedilu.

K toiki 6 Poroiilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluibe rednega
vzdrievanja obiinskih cest, urejanju povr5in in opravljanju drugih komunalnih del na obmolju
Obiine Vransko v letu 2016
llupan 1e predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike Projekt d.o.o. kije podal podrobnej5o
obrazloZitev, nato je odprl razprav v kateri ni nihde sodeloval.

ltryan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5r. 227
ObEinski svet Obiine Vransko se je seznanil s Poroiilom koncesionarja o poslovanju in
izvajanju gospodarske javne sluibe rednega vzdrievanja obtinskih cest, urejanju povriin in
opravljanju drugih komunalnih del na obmoiju ObIine Vransko v letu 2016.
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K totki 7 Poroiilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluibe dejavnosti
sistemskegr operaterja distribucijskega omrezja toplote na obmoEju Obtine Vransko v letu 2016
Ltpan je predal besedo Penec Roku, direktorju Energetike Projekt d.o.o. kije podal podrobnejSo
obrazloZitev, nato je odprl razprav y kateri sta sodelovala Ervin Pepel in Marjan Pedovnik.

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklen 5t. 228
Obtinski svet Obiine Vransko se je seznanil s Poroiilom koncesionarja o poslovanju in
izvajanju gospodarske javne sluibe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omreija
toplote na obmoiju ObIine Vransko v letu 2016.

K toiki 12 Premoi.enjsko pmvne zadeve
12.1. Predlog menjave zemlji56 v obrtni coni ieplje
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje predlogu menjave zemlji5d v obrtni coni ieplje:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 229
ObEinski svet obiine Vransko, sprejme naslednji sklep:
- PriIne se postopek menjave zemlji5ia dela parc. 5t. 701, ko. Prekopa, last Gomark d.o.o. in
zemlji5ia parc. 5t. 1610/4, k.o. Prekopa v izmeri l4l m2, last Obiine Vransko.
- Vse stro5ke s parcelacijo, pripravo pogodbe, davke na promet nepremiinin, overitve podpisov
in vpis v zemljiSko knjigo nosita obe stranki, vsaka do polovice.

K toiki 13 Razno:l

Sejaje bila zakljudena ob 21.50.

Zapi,sala: ANL
F
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Matej a Godl Su

K toiki ll Ureditev varne Solske poti-hodnika za peSce ob LC 490 f f 0 ( od h.5t. Vransko l7 do
h. 5t. Vransko 98)
Zupanje podal ob razloLitev natoje odprl razpravo v katerije sodelovala Sonja Cencelj.
Slediloje glasovanje o Ureditvi varne Solske poti-hodnika za pe5ce ob LC 490 ll0 ( od h.5t. Vransko
17 do h. 5t. Vransko 98):

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 230
Oblinski svet Obiine Vransko sprejem Sklep, da se za zagotovitev varne Solske poti uredi
povriina za peSce v skladu z idejno zasnovo, katero je pod 3t.047-2017 izdelalo podjetje
Andrejc, nizke gradnje, urejanje okolja, d.o.o. (Ureditev povriine za peice ob LC 490 110; maj
2017\.
Vrednost investicije po projektantskem predralunu zna5a 10.195,58 EUR.


