oBdINA VRANSKO - OBdINSKI sVf,T
Vransko 59, 3305 Vransko
T: (03) 703 28 00, F: (03) 703 28 16, E: obcina.vransko(a)vransko.si
Stevilka: 0320/2017

Vransko, 13.6.2017

ZAPISNIK
18. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki
obdine Vransko, Vransko 66a.

je bila v torek, 13.6.2017 20. uri, v sejni

sobi

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloZena zapisniku)
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
- dlani Obdinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodid, Maja Presekar, JoZe

. 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
Vransko 98)
Dosedanji todki

1l in l2

neS

ob LC 490 110 ( od h.5t. Vransko 17 do h.5t.

se ustrezno pre5tevildita.

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

raziiriwi

- 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

I

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
13. Razno

zemlji5i v obrtni coni deplje

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
z dre 71.4.2017
K toiki

2

a) Alenka

Pobude in vpralanja, ki

so

17. redne seje Oblinskega sveta

Obiine Vransko

jih postavili naslednji svetniki:

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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