oBiINA \RANsKo - oBiINsKI svET
Vransko 59, 3305 Vraosko
T: (03) 703 28 00, F: (03) 703 28 16, E: obcina.rransko@rransko.si
Stevilka: 0320/2017

Vransko, 12.12.2017

ZAPISNIK
21. redne seje Obdinskega sveta ObCine Vransko, ki je bila v torek, 12.12.2017, ob 20. uri v sejni sobi

obline Vransko, Vransko 66a.

. Ugotovitev prisotnosti (ista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obiinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodid, Maja Presekar, JoZe Matko, Ervin Pepel, Sonja
Cencelj, Ivan Kokovnik, Vid Kriinik, Marjan Pedovnik in Alenka Lebenidnik, Ksenija Rovan Krivec
(od 20.05), Monika Vrankar (od 20.05)
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: /
- obdinska uprava: Franc Su5nik, Marija Jerrnan, Mihaela Zupandid, Rudi Pu5nik in Mateja Godler
- ostali prisotni : Matjai ZakonjSek, JKP d.o.o. in predstavnika podjetja GLOBAL AVTO d.o.o. Samo
Fe5tajn in Nevena Teja Gorjup svetovalka druZbe Zon6 d.o.o. in GLOBAL AVTO d.o.o.
- mediji: Ksenija Rozman in Lea Komeridki

. Sprejem dnevnega reda

Zupan je predlagal raz5iritev dnevnega reda 21 . redne seje Obdinskega sveta obdina Vransko in sicer
tako, da se na dnevni red uvrsti nova todka, kot sledi:

-

za predlagano todko 13, Sklep o viSini enkatne dename pomodi za novorojence v obdini
Vransko za leto 2018 in leto 2019 (obravnava in sprejem), se uwsti nova dodatna tolka 14, ki
se glasi:

14. Obravnava Okolievarstvenesa dovolieni

Dosedanja todka

l4

se

Stevilka: 35472-37 12016.14 z dne 05.12 2017

ustremo pre5tevildi.

Pripomb na podani predlog razliritve dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo glasovanje o razSiritvi
dnevnega reda:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 259
Obiinski svet ObEine Vransko potrdi

raziiritev dnevnega reda z uvrlieno novo toiko:
35472-37l20l l4 z ilne 05.12 2017 ,

14. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja Stevilka:

Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu v celoti:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 260
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje Oblinskega sveta Obline Vransko, z dne
r7,10.2017
2. Pobude in vpraianja svetnikov
3. Odlok o proraiunu obEine Vransko za leto 2018 - redni postopek (II. branje in sprejem)
4. Odlok o proraiunu obEine Vransko za leto 2019 - redni postopek (II. branje in sprejem)

I

5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljiSl za obmolje stanovanjske gradnje
(II. branje in sprejem)
6, Elaborgt o oblikovanju cen storitev javne slulbe oskrbe s pitno vodo' odvajanja in iiSlenia
komunalne odpadne vode (obravnava in sprejem)
7. Sklep o viiini subvencioniranja cene omreinine odvajanja in IiSlenja odpedne vode za
uporabnike, ki so gospodinjstva rli izvajalci nepridobitnih dejarnosti (obravnava in sprejem)
E. Navodilo o delovanju skupnih predstevnikov oblin BraslovEe, Polzela, Prebold, Tabor in
Vransko v organih upravljanja javnih zavodov (obravnava in sprejem)
9. Sklep o tehnilnem popravku Odloka o oNinskem prostorckem naErtu ObIine Vranskc
zemljiSle parc. 5t. 2636/19, ko. Prekopa- redni postopek @. branje in sprejem)
10. Sklep o tehnilnem popravku Odloka o zazidolnem nalrtu za poslovnGobrtno-trgovsko cono
ob avtocestnem prikljulku Ceplje- redni postopek @. branje in sprejem)
ll. Sklep o povprelni gradbeni ceni in povpreEnih stroSkih komunalnega urejanja stavbnega
zemljiSEa za obmotje Obline Vransko za leto 201E (obravnava in sprejem)
12. Sklep o wednosti tolke za dololitev viSine nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSla za
obmoEje ObIine Vransko za leto 201E (obravnava in sprejem)
13. Sklep o viSini enkratne denarne pomoli za novorojence v obEini Vransko za leto 2018 in leto
2019 (obravnava in sprejem)
14. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja 5tevilka z 35472-371201G14 z dne 05.12 2Ol7
15, Razno
Podgorica-DolinSek

toCki I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje Oblinskega sveta ObIine
Vransko, z dne 17.10.2017
Na predloien zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Slediloje glasovanje o potrditvi zapisnika 20. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z dne
r7.10.2017:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

K

Zupan je ugotovil, daje
Sklen 5t. 261

bil sprejet:

Obiinski svet Obiine Vransko potrdi zapisnik 20. redne seje ONinskega sveta ObIine Vransko,
z dte 17.10,2017 v predloZenem besedilu.
K to(ki 2 Pobude in vpra5anja, ki so jih postavili naslednji svetniki:
a) Sonja Cencelj
Povedala je, da j e bila s strani stanovalcev Vologe opozorj ena na slab5o prevoznost ceste na relacij i
Vologa-Orehovec, zato je prosila za pregled tega cestnega odseka in sanacijo, v kolikorje ta potrebna.
Zupanje odgovoril, da omenjeni cestni odsek spada med gozdne ceste, sanacija se bo uvrstila v
program sanacij gozdnih cest za leto 2018 opravil, pa se bo tudi ogled.
b) Jole

Matko

Zanimalo gaje, kdaj se bo postavila varovalna ograja na LC 490 123 Creta-Ropasija, pred odcepom za
Prilope ?
Zupanje odgovoril, daje trenutno narodena postavitev ograje (cca l l0om) na LC 490 2ll LolicaZaplanina-Limovce . Narodilo je bilo izdano Ze v septembru, dela pa naj bi bila izvedene v decembnr,
ial je iz.rajalec izjemno zaseden, zato 5e na izvedbo del dakamo. Takoj, ko bo mogode se bodo dela
nadaljevala tudi na ostalih cestnih odsekih.
c) Marjan Peiovnik
Podalje pobudo, da se v primeru poledenelih povr5in okoli Zdravstvene postaje Vransko in osnovne
Sole, le te posujejo s posipnim materialom, da ne bi pri5lo do kakinih padcev oziroma poSkodb,
Zupanje odgovoril, daje za posipanje povr5in okoli Sole zadolien hiSnik Sole, za povrline okoli
zdravstvene postaje, pa hiSnik zdravstvenega doma, pobuda se bo posredovala na pristojne izvajalce
del.
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Zupan je predlagal, da se po zakljuieni obravnavi 2. toike dnevnega reda obrlvnlva 14. tolka,
svetdki so se s predlogom strinjali.

K toiki 14 Obr*nava Okoljevarstvetrega dovoljenja Stevilka: 3547247 n0l6l0 z ilne 05.12 2017
Uvodno obrazloZitev je podal Zupan, ki je pojasnil problemaliko v ztezi z izdanim okoljevarstvenim
dovoljeDjem, nato je s strinjanjem svetnikov predal besedo Neveni Teji Gorjup svetovalki druZbe
Zonta d.o.o., in Global Arto d.o.o., ki je podrobneje predstavila poslovno vizijo podjetij, ter kaklni so
nadrti s katerimi bi obe druZbi Zeleli aktivno sodelovati v razvoju obdine Vransko. Sledilaje
petnajstminutna prekinitev seje, med katero so si 6lani obdinskega sveta ogledali prostore oziroma
halo nekdanjega podjetja I(IV d.d., v kateri podjetje Global Avto d.o.o. izvaja svojo dejavnost. Po
kondanem ogleduje svoje staliS{e o&azloLil Se lastnik obeh druZb Samo FeStajn. V kasnej5i razpravi
je sodelovala svetnica Alenka Lebenidnik.
Zupan je 5e povedal, da se je problematika obravnavala tudi na skupni seji Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne sluZbe in Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremidninami, ki je potekala pred 21. redno sejo Obdinskega sveta, nato je predal besedo
predsednikoma odborov Ervinu Pepelu in Alenki Lebenidnik. Ervin Pepelje obdinski svet seznanil s
predlogi, katere so dlani obeh odborov soglasno potrdili na skupni seji.
Sledilo je glasovanje:
- 11glasovZA
- 0 glasov PROTI

je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 3t.262
ObEinski svet ObEine Vransko se je seznanil z Okoljevarstvenim dovoljenjem 3t.35472-37 /201614 z dr,e 5.12.2017, ki ga je Ministrstvo RS zo okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova
lb, Ljubljana izdslo uprrvljevcu GLOBAL AVTO d.o.o. Zgornji Prhovec 7, Izlake ter
pooblastil lupana in oblinsko upravo, da uporabi vsa pravna sredstva za razveljavitev
omenjenega okoljevarstvenega dovoljenja za razgrrdnjo izrrbljerih vozil in predelavo nevsrnih
odpadkov.
Prav tako je obtinski svet pooblastil iupana in obEinsko upravo, da pripravi vse potrebno za
izvedbo peticije proti predelavi nevarnih odpadkov v trgu Vransko.
Zupan

K toCki 3 Odlok o proraEunu obiine Vransko za leto 2018 - redni postopek QI. branje in
sprejem)
Zupanje predal besedo Mihaeli Zupandid, kije podala podrobnej5o obrazloZitev. Nato je odprl
razpravo, v kateri je sodelovala Alenka Lebenidnik.
Slediloje glasovanje o sprejemu Odloka o proradunu obdine Vransko za leto 2018:
- 10 glasov ZA
- I glas PROTI
Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:

Sklep 5t. 263
ObEinski svet sprejme Odlok o proraiunu obEine Vransko za leto 2018 v predlolenem besedilu.

K totki 4 Odlok o proralunu obline Vransko za leto 2019 - redni postopek (I. branje) in
Zupanje predal besedo Mihaeli Zupandid, kije podala podrobnejSo obrazloZitev. Nato je odprl
razprayo, v kateri sta sodelovala Alenka Lebenidnik in JoZe Matko.
Slediloje glasovanje o sprejernu Odloka o proradunu obdine Vransko za leto 2019:
- 9 glasov ZA
- 2 glasa PROTI
Zupan je ugotovil, daje
Sklep 5t, 264

bil sprejet:

Obiinski svet sprejme Odlok o proraiunu obEine Vransko

za leto 2019 v predloienem besedilu.
3

K todki 5 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljiii z,a obmoije stanovanjske gradnje
Podgorica-DolinSek @. branje in sprejem)
Zupanje predal besedo Mariji Jerman, kije podala podrobnej5o obrazloZitev. Nato je odprl razpravo,
v kateri ni nihde sodeloval.

Slediloje glasovanje o sprejemu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljiSd za obmoEje
stanovanjske gradnje Podgorica-Dolin5ek:
glasov ZA
- 0 glasov PROTI

ll

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 265

ObEinski svet ObEine Vransko sprejme Odlok o progrrmu opremlianja stavbnih zemlji5i za
obmotie stanovanjske gradnje Podgorica-Dolin5ek v predlolenem besedilu.

K todki 6 f,laborat o oblikovanju

cen storitev javne slulbe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in

IiSEenja komunalne odpadne vode (obravnava in sprejem)
Zupan je predal besedo MatjaZu Zakonj5ku direktorju Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Zalec , ki
je podal podrobnej5o obrazloiitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o sprejemu elaborata o oblikovanju cen storitev javne sluZbe oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in diSdenja komunalne odpadne vode:
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan

je ugotovil, daje bil sprejet:

Sklep 5t. 266
ObEinski svet Obiine Vransko potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne slulbe oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in iiEienja komunalne odpadne vode v Obiini Vransko v predlagani
obliki. Spremenjene cene veljajo od 01.01.2018 dalje.

K toiki 7 Sklep o viSini subvencioniranja cene omreinine odvajanja in tiSlenja odpadne vode za
uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejarrosti (obralrava in sprejem)
Zupan je predal besedo MatjaZu Zakonjiku direktorju Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Zalec , ki
je podal podrobnej5o obrazloiitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o sprejemu Sklepa o vi5ini subvencioniranja cene omreZnine odvajanja in
diSdenja odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti:
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupanje ugotovil, daje bil sprejet
Sklep 5t. 267
Oblinski svet ObCine Vransko sprejme sklep o vilini subvencioniranja cene omrelnine
odvajanja in Ii5Ienja odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci
nepridobitnih dejavnosti v viSini l0% od 1.1.2018 dalje.

( rod&i 8 Navodilo o delovanju skupnih predstavnikov oblin Braslovie,

Polzrla, Prebold, Tabor
in Vransko v organih uprrvljanjr javnih zavodov (obravnava in sprejem)
Zupanje podal obrazloZitev, nato je odprl razprav v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o sprejemu Navodila o delovanju skupnih predstavnikov obdin Braslovde,
Polzela, Prebold, Tabor in Vransko v organih upravljanja javnih zavodov:
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI
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Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 268
Oblincki svet ObIine Vransko sprcjne Navodilo o delovanju skupnih prcdstavnikov obEin
BraslovEe, Poh:la, Prebold, Tabor in Vransko v organih upravljanja javnih zavodov v
predloienem bcsedilu.

K toiki 9 Sklep o tehniEnem popravku Odloka o obiinsken prostorskem naCrtu Obiine
Vransko- zemlji5te parc. 5t. 2636/19, ko. Prekopa- redni postopek @. brrnje in sprejem)
Zupan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala podrobnejSo obrazloZitev, nato je odprl razpravo
v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o sprejemu Sklepa o tehnidnem popravku Odloka o obdinskem prostorskem
nadrtu Obdine Vransko-zemljiSde parc. \t.2636/19, k.o. Prekopa:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 5t, 269
Obiinski svet Obdine Vransko sprejme dopolnjen Sklep o tehniinem popravku Odloka o
obtinskem prostorckem naErtu ObIine Vransko.zemljiSEe parc. 5t. 2636/19, ko. Prekopa v
predloienem besedilu.

K loCki 10 Sklep o tehnidnem popravku Odloka o zazidalnem naCrtu za poslovno-obrtnotrgovsko cono ob altocestnem prikljutku deplje - redni postopek (tr. branje in sprejem)
Zupan je predal besedo Mariji Jerman, kije podala podrobnej5o obrazloZitev, natoje odprl razpravo
v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o sprejemu Sklepa o tehnidnem popravku Odloka o zazidalnem nadrtu za
poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem prikljudku deplje:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI
ilupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 270
Obtinski svet ObIine Vransko sprejme Sklep o tehnilnem popravku Odloke o zazidalnem
naErtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob rtocestnem prikljulku deflje v predlolenem
besedilu.

ll

K loEki
Sklep o povpretni gradbeni ceni in povpreEnih stroikih komunalnega urejanja
stavbnega zemljiSda za obmolje ObIine Vransko z-a leto 2018 (obrrrmava in sprejem)
ObrazloZitev je podal Zupan, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o povpredni gradbeni ceni in povprednih stroSkih
komunalnega urejanja stavbnega zemljiSda za obmodje Obdine Vransko za leto 2018:
- glasov ZA
- 0 glasov PROTI

ll

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 271
Oblinski svet ObEine Vransko sprejme Sklep o povpreini gradbeni ceni in povpreEnih stro5kih
komunalnega urejanja strvbnegs zemljiSla z: obmoEje ObIine Vransko za leto 2018 v
predloZenem besedilu.

K toiki 12 Sklep o vrednosti tolke za doloiitev visine nadomestila za uporabo stavbnega
zemljiSia za obmolje Obiine Vransko za leto 2018 (obravnava in sprejem)
Zupanje podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
5

Slediloje glasovanje o sprejemu Sklepa o vrednosti todke za doloditev vi5ine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljisda za obmodje Obdine Vransko za leto 2018:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan

je ugotovil, daje bil sprej*:

Sklep 5t. 272

Oblinski svet ObIine Vransko sprejme Sklep o vrednosti totke za doloiitev viSine nadomestila
za uporabo stavbnega zemlji5Ea za obmoEje Obiine Vransko za leto 2018 v predloienem
besedilu.

K toiki 13 Sklep o vi5ini enkratne denarne pomoEi za novorojence v oblini Vransko za leto 201E
in leto 2019 (obravnava in sprejem)
ObrazloZitev je podal Zupan, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje :
-

o

sprejemu Sklepa o vi5ini enkratne denarne pomodi za novorojence v obdini Vransko za
glasov ZA
- 0 glasov PROTI

ll

lao 2018:

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 273
ObEinski svet ObEine Vransko sprejme Sklep o viSini enkratne denarne pomoli za novorcjence v
oblini Vransko za leto 201E v predloienem besedilu.

-

o sprejemu Sklepa o vi5ini enkratne dename pomodi za novorojence v obdini Vransko za leto 2019:
- glasov ZA
- 0 glasov PROTI

ll

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
51. 274
Obtinski svet ObIine Vransko sprejme Sklep o viSini enkratne denarne pomoli za novorojence
oblini Vransko za leto 2019 v predloienem besedilu.

Skleo

v

K toiki 15 Razno
Vida Kriinika je zanimalo, Ce v kotlovnici za ogrevanje delujeta oba kotla ali so kak5ne teZave?
Zupan je odgovoril. da tefuv naj ne bi bilo.

Sejaje bila zakljudena ob 21.50.
Zapisala:

Lup

Matej a

F

u5nik
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