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Vransko, 12.9.2017

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

je bila v torek,

12.9.20'17 20.

uri, v sejni sobi

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
- ilani Obdinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodid, Maja Presekar, JoZe Matko, Ervir pepel, Monika
Vrankar, Sonja Cencelj, Ivan Kokovnik, Ksenija Rovan Krivec, Vid Kriinik, Marjan Pedovnik in
Alenka l,ebenidnik
- opravideno odsotni Clani Obdinskega sveta:

-

/

obdinska uprava: Franc Su5nik, Marija Jerman, Suzana Felicijan Bratoi, Mihaela Zupandid in
Mateja Godler
- ZKTS Vransko: Suzana Felicijan BratoZ
- ostali prisotni : Bemarda Polanec (od 2l .05 do 21.15)
- mediji: Nova 24TV

. Sprejem dnevnega reda

Zupan je predlagal razliritev dnevnega reda 19. redne seje ObCinskega sveta obdina Vransko in sicer
tako, da se na dnevni red uvrsti nova todka" kot sledi:
za predlagano todko 8, Cenik za uporabo Sportne dvorane Vransko - obravnava in sprejem, se

-

uvrsti nova dodatna
9. Vlopa

toila

9, ki se glasi:

Druitva Center iamskih doiivetii za sofinancirlnie oroiekta

> Vzoostavitev delovania

Centra iamskih doiivetii<<
Dosedanja todka 9 se ustremo pre5tevildi.
Pripomb na podani predlog raz5iritve dnevnega reda ni bilo, zato
dnevnega reda:

-

je sledilo glasovanje o razliritvi

ll

glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skler 5t. 231
Obiinski svet ObIine Vransko potrdi radiritev dnevnega reda z uvrlEeno novo totko:
9. Vloga Drultva Center jamskih doZivetij za sofinanciranje projekta > Vzpostavitev delovanja
Centra jamskih doiivetij<.
Slediloje glasovanje o predlaganem dner.nem redu:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan

je ugotovil, daje bil sprejet:

SkIeD 5r. 232

Oblinski svet ObEine Vransko potrdi dnevni red kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje OMinskega sveta Obiine Vransko z dne
13.6,2017
2. Pobude in vpra5anja svetnikov

porolilo Obiine Vransko za l,2Ol7 - seznanitev
4. Letni program Sporta v obiini Vransko z: leto 2018 in leto 2019 ter Merila za vrednotenje in
izbor programov Sporta v oblini Vransko za leto 2018 - obrarnava in sprejem
5. Letni program kulture v obiini Vransko za leto 2018 in leto 2019 ter Pogoji in merila za
vrednotenje programov kulturnih drubtev in kulturnih projektov, ki se solinancirajo iz
proraiuna obiine Vransko za leto 2018 - obravnava in sprejem
6. Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih druStev v obtini Vransko
za leto 201E in leto 2019 ter Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socirlno varstvenih
programov in programov drugih druitev, ki se solinancirajo iz proraluna obline Vransko za
3. Polletno

leto 2018 - obravnava in sprejem
7. Imenovanje direktorice Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko
8. Cenik za uporabo 5portne dvorane Vransko - obravnava in sprejem
9. Vloga Drultva Center jamskih doiivetij za sofinanciranje projekta > Vzpostavitev delovanja
Centra jamskih doiivetij<<
10. Razno

so jih postavili naslednji svetniki:
Pelovnik
-, Kako dalei je ureditev suhega zadrievalnika na Vranskem?

K todki
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Pobude in vpralanja, ki

a) Marjan

Zupanje odgovoril, da bi

se naj po navedbah direktorja Direkcije RS za vode, TomaZa Prohinarja v
mesecu septembru podpisal dogovor o izgradnji suhega zadrievalnika. Za enkat 5e obdina ni bila
pozvana k podpisu, vpralanje se bo posredovalo na Direkcijo RS za vode.

Kakina je moinost ureditve javne razsvetljave Podgozd?
Zupanje odgovoril, da kar se tidejavne razsvetljave Podgozl izl ni nid novega, v primeru, da bodo
proradunska sredstva dopu5dala izgradnjo, bi lahko pri5lo do realizacije, kar paje malo vedetno, saj se
5e vedno nadaljuje dinamika krdenja sredstev s strani driave.
- Kako je s tiStenjem obreija vodne struge na relaciji od blokov Vransko l30b do Inde d.d. v
s_teIaj u
Zupanje povedal, da kar se tide di5denja vodotoka, je le-ta obveznost lastnika, toje stedajni
upravitelj Inde d.d. v stedaju.
b) Jolc Matko
- Kakien nadrt ima obiina Vransko z obnovo lokalnih in gozdnih cest, do konca letoSnjega leta?
Zupan je odgovoril, daje Proradun za leto 2Ol7 ie bil sprejet, zato je stanje oziroma kaj je bilo
planirano 2e mano. V katkem naj bi se izvedla sanacija plazu na LC 490 I l2 Praprede-Lipa
(natandneje ovinka pred naseljem Kale). Ravno danesje izbrani izvaj alec zaradi finandnih teZav, podal
izjavo o odstopu od ponudbe, zato je bil izdan sklep o prekinitvi postopka, kar pomeni, da je
potrebno v roku 5 dni od pravnomodnosti sklepa ponoviti postopek oddajejavnega narodila za
izbiranje izvajalca sanacije. Do konca leta, se naj bi dokondala tudi izgradnja mostu dez potok Bolska
na JP 916 022 ieplje - AMZS Poligon. Dela na mostu so bila po kondani urediwi breZin prekinjena.
Dogovorjeno je bilo, da se z izgradnjo nadaljuje po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki je bilo dne
2.8.2017 s strani UE Zalec tudi izdano. Izvajalec je povedal, da naj bi bil most kondan vroku 60 dni
od uvedbe v delo,je pa izvedba del seveda pogojena tudi z vremenom in ostalimi dejavniki, kar se tide
suienja material, itd..
V sklopu razpisa se bila dela za sanacijo gozdnih cest v obdni Vransko, oddana podjetju SaSo Cizej
s.p., izvedena je bila tudi 2e uvedba v delo. S sanacijo naj bi prideli po 22.9.2017.
- Podal je pobudo za posredovanje dopisa na Direkcijo RS za ceste v zvezi z moinostjo
odstranitve prometnega znaka - omejitev hitrosti 40, na regionrlni cesti Ri!-447 v Brodeh?
Zupanje odgovoril. daje bila pobuda 2e posredovana na Direkcijo RS za ceste. vendar Se odgovor ni
prispel. Po sestanku z drZavnim seketarjem Ministrstva RS za infrastrukturo, Juretom Lebnom smo
prejeli potdena projekta za izgradnjo altobusnih postajali5d in prehoda za pe5ce Brode in hodnika za
pe5ce v Prekopi.
-"
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Na pobudo obdanov in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu seje v zahodnem delu trga
Vransko ob LC 490 110, kjer poteka Solska pot, uredilo cca 70 m plodnika.
c) Ervin Pepel
- Podal je pobudo zs postavitev ograje pri novo zgrajenem plolniku za pelce ob LC 490 1f0.
Zupan je odgovoril, daje bil plodnik zgrajen po projektu v katerem projeltant ograje ni predvidel.

- Kdo je lastnik breiine ob Merin5lici v trgu Vransko in kaklna je moinost ureditve le.te saj je
ie molno zara5lena?
Zupanje odgovoril, daje lastnik zaraSdenega zemlji5da Direkcija RS za vode, saj gre za zemljiSde v
vodi in ne na bregu. Po potrebi se odstrani vejevje, ki ovira prehodnost ploinika, tako, da plodnik
ostaja prehoden. Predvidoma bo 5e v letosnjem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev
mostu in samega trga na odseku Vransko 55 do Vransko 45. Z ureditvijo se bo izboljSal tudi izgled
samega trga. Po Stirih letih naj bi se kondno pridelo s drpanjem evropskih sredstev za programe v
katere je uvriden tudi projekt za ureditev trga Vransko.
- Opozoril je na velje Stevilo pasjih iztrebkov v trgu in predlagal, da se obesijo opozorilni letaki
v poduk pasjim lastnikom.
Zupan je povedal, da se tudi tak5ne krSitve lahko prijavijo na Medobiinsko inlpekcijo, redarstvo in
varstvo okolja Velenje.
i) Ksenijr Rovon Krivec
Kako se bo izvajala zimska sluiba, glede na novo prometno ureditev v samem trgu Vransko?
-Zupan je povedal. da se bo zimska sluZba izvajala tako kot do sedaj. saj so bili arromobili parkirani na
plodnikih in so prav tako ovirali di5denje cesti5da in plodnikov.
- V zvezi z novo prometno ureditvijo v trgu Vr.nsko je opozorila na velikost novo postavljenih
prometnih znakov, saj so znaki zelo majhni in poslediino nepregledni.
Zupanje povedal, da velikost prometnih znakov ustreza Pravilniku o prometni sigaalizaciji in
prometni opremi na cestah (UL RS, 5t. 99/2015). Nova prometna ureditev v trgu Vransko je bila
narejena na podlagi Stevilnih pritoZb iz vrtca Vransko, ter obdanov, zaradi neprehodnosti plodnikov.
Projektantje izdelal elaborat na podlagi ugotovitev inipektorja za ceste. Prometna signalizacija seje
postavila na podlagi izdelanega Elaborata prometne ureditve,043-2017 -EPU (Andrejc d.o.o.) in
Odlodbe o postavitvi prometnih makov, kateroje izdala obdinska uprava Obdine Vransko.
d) JoZe Matko
Podal je pobudo zo postrvitev preveutivnega merilnikov hitrosti v trgu Vransko
-Zupanje povedal. da se meritve hitrosti izvajajo s strani policije, tako da potrebe po postavitvi
merilnika ni.
e) Sonja Cencelj
-_ Kdaj se bo oiistil zadrievalnik mulja na Merin5Eici?
Zupan je odgovoril, da bodo slike, ki so prispele na obdino in predstavljajo trenutno stanje
zadrZevalnika, posredovane na Direkcijo RS za vode.
0 Monika Vrankar
- Kdaj se bo izvedla sanacija plazu nad kmetijo Deiman, Zaplanina 20 (LC 490 211 Lo6icaZaplanina)?
Zupan je odgovoril, da so bili projekti za omenjeni plaz Ze posredovani na Ministrstvo za okolje in
prostor, vendar se na odgovor 5e daka. V mesecu avgustuje bilo sanirano tudi posedanje cestiSda ob
jar"ni poti v Jakov dol in posedanje lokalne ceste v Zaplanini. Na sanirani lokaciji v Zaplanini je bilo
ugotovljeno, da bo potrebno postaviti 5e zaiditno ograjo.

K loiki 3 Polletno poroiilo ObEine Vransko za l. 2017 - seznanitev
Zupanje predal besedo Mihaeli Zupandid, kije podala podrobnejSo obrazloZitev, natoje odprl
razprayo, v kateri ni nihde sodeloval.
Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
$klep 5t. 233
Obdinski svet obline Vmnsko se seznani

s

Polletnim porolilom ObEine Vransko za leto 2017.
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K lodki 4l*tni program Sporta v obiini Vransko za leto 2018 in leto 2019 ter Merila za
vrednotenje in izbor programov Sporta v obiini Vransko za leto 2018 - obravnava in sprejem
ilupan je podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri je sodeloval Joie Matko.
Sledilo je glasovanje:
l. Sprejem t etnega programa Sporta v obdini Vransko za leto 2018:
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupanje ugotovil, da je bil sprejet:
Skleo 5t. 234
Oblinski svet obtine Vransko sprejme Letni program Sporta v ob6ini Vransko za leto 2018 v
predloienem besedilu.
2. Sprejem Letnega programa Sporta v obdini Vransko za leto 2019:

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 235
Obtinski svet obline Vransko sprejme Letni program Sporta v obiini Vransko za leto 2019 v
predloienem besedilu.
3. Potrditev

Meril za wednotenje in izbor programov Sporta v obdini Vransko za leto 2018
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 236
Obiinski svet obiine Vransko potrdi Merila za vrednotenje in izbor programov Sporta v obtini
Vransko za leto 2018 v predloienem besedilu.

K

toiki
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Lelti program kulture v obtini Vransko

za leto 2018 in leto 2019 ter Pogoji in merila

kulturnih drultev in kulturnih pmjektov, ki se sofinancirajo iz
proraluna obline Vransko zl leto 2018 - obravnava in sprejem
Zupm je po uvodni obrazlo2iwi predal besedo Suzani Felicijan Bratoi, kije podala podrobnej5o
za vrednotenje programoy

obrazloZitev, natoje odprl razpravo v katerije sodelovala Alenka Lebenidnik:
Slediloje glasovanje:
l. Sprejem Letnega programa kulture v obdini Vransko za leto 2018:
- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 237
Obiinski svet obiine Vransko sprejme Letni program kulture v Obtini Vr"ansko za leto 2018 v
predloienem besedilu.

2. Sprejem Letnega programa kulture v obiini Vransko za leto 2019

-

ll

glasov

ZA

- 0 glasov PROTI

Zrryan

je ugotovil, daje bil sprejet:

Skleo 5t. 238

Oblinski svet obiine Vransko sprejme Letni progmm kulture v oblini Vransko

za leto 2019 v

predloZenem besedilu.
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3. Potrditev Pogojev in meril za vrednotenje programov kultumih druStev in kulturnih projektov, ki se
sofinancirajo iz proraduna obdine Vransko za leto 2018:

-

ll

glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 5t. 239
Obiinski svet obline Vransko potrdi Pogoje in merila za vrednotenje programov kulturnih
dru5tev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proraiuna obEine Vransko za leto 2018 v
predloienem besedilu.
K toiki 6l*tni program socialnoyarrtvenih programov in programov drugih druStev v oblini
Vransko za leto 2018 in leto 2019 ter Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialno
varstvenih programov in programov drugih drultev, ki se sofinancirajo iz proraCuna obtine
Vransko za leto 201E - obravnava in sprejem
Zupanje po uvodni obrazloZitvi predal besedo Suzani Felicijan BratoZ, kije podala podrobnejSo
obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodeloval JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje:
L Sprejem Letnega program socialnovarstvenih programov in programov drugih drultev v obdini
Vransko za leto 2018:
- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

ilupn je ugotovil, daje bil

sprejet:

Sklen 5t. 240

Oblinski svet obline Vransko sprejme Letni program socialnovarstvenih programov in
programov drugih druStev v obiini Vransko za leto 2018 v predloienem besedilu.
2. Sprejem Irtnega program socialnovarstvenih programov in programov drugih dru5tev v obdini
Vransko za leto 2019:

-

ll

glasov

ZA

- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 241
Oblinski svet obline Vransko sprejme L,etni program socialnovarstvenih programov in
programov drugih druStev v oblini Vransko za leto 2019 v predloZenem besedilu.
3. Pogoji, merila in kriteriji za wednotenje socialno varstvenih programov in programov drugih
drultev, ki se sofinancirajo iz proraduna obdine Vransko za leto 2018:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 242
Oblinski svet obiine Vnnsko potrdi Pogoje merila in kriterije za vrednotenje socialno
varstvenih programov in programov drugih druStev, ki se sofinancirajo iz proraluna obEine
Vransko za leto 2018 v predloienem besedilu,
Na predlog iupana seje najprej obravnavala tolka 8 in nato toika 7 predlaganega dnertega
reda. Svetniki so se s predlogom strinjali.

K totki I Cenik za uporabo Sportne dvorane Vransko - obravnava in sprejem
Zupanje predal besedo Suzani Felicijan BratoZ, kije podala podrobno obrazloZitev, natoje odprl
razpravo v kateri je sodeloval JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje o potrdiwi cenika za uporabo Sportne dvorane Vransko:
5

I

I

glasov ZA

0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 51. 243
ObEinski svet obiine Vransko potrdi cenik za uporabo Sportne dvorane Vransko v predloienem
besedilu.

K todki 7 lmenovanje direktorice Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko
Zupanje predal besedo predsednici Komisiie za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in primanja
Kseniji Rovan Krivec, kije podala obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za imenovanje direktorice Zavoda za kulturo, turizem in Sport
Vransko:
- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan

je ugotovil, daje bil sprejet:

Skleo 5t. 244
ObEinski svet obEine Vransko za direktorico Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko za
mrndrttro obdobje 1. f0.2017 - 30.9.2022, imenuje Suzano Felicijan BratoU, rojeno 1.8. 1965,

stanujoto Jeronim 8, 3305 Vransko.

K todki 9 Vloga Dru5tva Center jamskih doiivetij za sofinanciranje projekts > Vzpostovitev
delovanja Centra jamskih doiivetij<
Zupanje predal besedo Mariji Jerman, kije podala podrobnej5o ob razloLitev, nato je odprl razpravo v
kateri so sodelovali Vid KdZnik, Ivan Kokovnik in Ksenija Rovan Krivec.
Sledilo je glasovanje o predlogu za sofinanciranje projekta >Vzpostavitev delovanja Centra jamskih
doZivetij<:

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan

je ugotovil, daje bil sprejet:

Sklep 5t. 245

Oblinski svet obEine Vransko sprejme sldep, da oblina Vransko v projektu drultva Center
jamskih doiivetij >Vzpostavitev delovanja Centra jamskih doZivetij<, sodeluje kot partner s
sofinanciranjem komunalnega prispevka za prikljulitev na javno vodovodno omreije, ki je bil z
odlolbo 5t. 426G 61201743,, z dne30.8.2017, odmerjen v vilini 72E,66€.
K loiki 10 Razln.o (Obravnava vloge Bernardke Polanec za podpis soglasja k ponomemu
priklopu na elektriino energijo v stanovanju na naslovu Vransko 55, ki je v lasti obiine
Vransko.
Zupanje podal obrazloZitev in k besedi povabil vlagateljico Bemardko Polanec. Po kondani
obrazloZitvije Zupan svetnike seznanil z nameravanim podpisom soglasja k ponovnemu priklopu na
elektridno energijo v stanovanju na naslow Vransko 55, ki je v lasti obdine Vransko, katerega
najemnica je Bemardka Polanec.
V okviru toike razno je JoZe Matko podal vpra5anje, koliko vlog za prevoz vode in sofinanciranje le
tega, je prispelo na sedeZ Obdine Vransko. Zupan je odgovoril, daje prispelo Sest vlog, refundacija
pa bo izvedena v 30 dnevnem roku od prejete posamezne vloge.
Sejaje bila zakljudena ob 21.50.
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