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ZAPISNIK

23. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek" 17 .4.2018, ob 20. uri v Kulturnem
domu Vransko.

. Ugotovitev prisotnosti Qista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodid, Maja Presekar, Joie Matko, Ervin Pepel, Sonja
Cencelj, Ivan Kokovnit Vid KriZnik, Marjan PeEovnik, Alenka Lebenidnik in Ksenija Rovan Krivec
- opravideno odsotni dlani ObCinskega sveta: Monika Vrankar
- obdinska uprava: Zupan Franc Su3nik, Marija Jerman in Mateja Godler
- ostali prisotni : Upi Ljudska univerza Zalec, direktorica Franja Centrih, Medobdinska splolna
knjiinica Zalec, predstavnica Valerij a Jermm, JZ >>IoLeta Potr;te( Zalec , direktorica Hana Suster
E1avec, Zavod za kulturo Sport in turizem Vransko, direktorica Suzana Felicijan BratoZ in
Energetika Projekt d.o.o., direktor Rok Penec
- ostali opravideno odsotni: Glasbena Sola >Risto Savin > Zalec, ravnatelj Gorazd Kozrnus, OS
Vransko -Tabor, ravnateljica Majda Pikl
- ostali nelopravideno odsotni: II. OS Zalec, ravnateljica Petra PraZnikar Pehovid
- mediji: /

Po uvodnem pozdravu je iupan ugotovil, daje bilo ob 20. uri prisotnih l0 ilanov obdinskega sveta.

. Sprejem dnevnega reda
Zupanje v skladu s 30. dlenom Poslovnika obdinskega sveta obdine Vransko (Ur. l. RS, 51.44199, Ur.
l. RS, 5t. 42100, Ur. l. RS, 5t. l3l01 in Uradne objave Obdine Vransko, 5t. 5412016) umaknil 8. todko
predlaganega dnevnega reda in nato raz5iril dnevni red 23. redne seje Obdinskega sveta Obdine
Vransko in sicer tako, da se na dnevni red uwsti nova dodatna todka 4 , kot sledi:

4. Odlok o sn bi Odloka o nalinu izvaiania sosoodarske iavne sluibe opravliania in
vzdrievania tonlovodn ega omreiia in oskrbe s toolo vodo v Obiini Vransko - hitri postooek

Z upostevanim umikom 8. todke se ostale todke 4, 5,6,7,8,9 in 10 ustrezno prestevildijo.

Pripomb na podani predlog raz5iritve dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo glasovanje o razsiripi
dner.nega reda:

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 51. 288
ObEinski svet ObIine Vransko potrdi raziiritev dnevnega reda z uvrileno novo toiko:
4. Odlok o spremembi Odloka o nalinu izvajanja gospodarske javne sluibe opravljanja in
vzdrievanja toplovodnega omreija in oskrbe s toplo vodo v Oblini Vransko - hitri postopek
Sledilo je glasovanje o predlaganem dner.nem redu:

- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
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Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
f,[Iep 5t.289
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje Oblinskega sveta Obtine Vransko, z dne
13.3.201E
2. Pobude in vpralanja svetnikov
3. Odlok o turistilni taksi v ObIini Vransko - l. obravnavr
4. Odlok o spremembi Odloka o nalinu izvajanja gospodarske javne sluZbe opravljanja in
vzdrZevanja toplovodnega omrelja in oskrbe s toplo vodo v ObEini Vransko - hitri postopek
5. Sprememba NRP Obtine Vransko za projekt OBfE9-10-0038, Obnova Schwentnerjeve hiSe -
obravnava in sprejem
6. Seznanitev s poroEili o poslovanju Upi Ljudske univerze Zabc, Medobtinske sploine
knjEnice Zalec, Glasbene Sole >Risto Savin >i Zalec, n. OS Zotec, OS Vransko-Tabor, JZ
>xloietr Potrate<< Laltr. it Zxtoila za kulturo Sport in turizem Vransko za teto 2017
7. Sklep o podelitvi priznanj Obiine Vransko za leto 2017- obravnava in sprejem
8. Letno poroiilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega naErta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih ulinkib z: leto 2017
9. Pro5nja OS Vransko-Tabor z,a pokroviteljstvo nad dogodkom - >Festival lego ekip JrFLL
vodna dogodivS6ina(
10. Razno

K totki 6 S.eznanitev s poroiili o poslovanju Upi L,judske univerze Zalec, Medoblinske splo5ne
knjEnice Zalec, Glasbene Sole >Risto Savin > Zalec, II. OS Zalec, OS Vransko-Tabor, JZ
>JoZeta Potrate< Lalec in Zavoda za kulturo Sport in turizem Vransko zaleto 2017
Uvodno obrazloZitev je podal Zxpan. nato je predal besedo predstavnicam javnih zavodov Franji
Centrih, direktorici UPI Zalec. Hani Suster Erjavec, direktori.i lZ ZD Jozeta Porrate Zalec. Valeriji
Jerman, predstavnici Medobdinske sploine knjiZnice Zalec in Suzani Felicijan Bratoi direktorici
Zavoda za kulturo, Sport in turizem Vransko.
Zupan je po vsaki zakljudeni obrazloZiwi odprl razpravo. Po zakljudku Hane Suster Erajvec,
direktorice JZ ZD< JoLeta Potrate> Zalec, sta v razpravi sodelovala Sonja Cencelj in JoZe Matko. V
ostalih ra4rravah svetniki niso sodelovali.
Zupan je nato todko prekinil in povedal, da se bo ta nadaljevala na naslednji seji, ko bodo prisotni Se

ostali predstavnik javnih zavodov, da bodo podali obrazloiitev njihovih letnih porodil.

K todki I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje Oblinskega sveta Obiine
Vransko, z dne 13.3.2018.
Na predloZen zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 22. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne
13.3.2018.

- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 290
obiinski svet obiine vransko potrdi zapisnik 22. redne seje obiinskega sveta obrine vransko,
z dne 13.3.2018.

K toiki 2 Pobude in vpra5anja, ki so jih postavili naslednji svetniki:
a) Joie Matko
- Kako je s sanacijo plazu pri Zevnik v Zahomcah (plaz na LC 490202 LoIica-irni vrh-

Zahomce - odcep Podbregar)?
Zupanje odgovoril, daje bil za sanacijo plazu na LC 490202 Lotica-emi vrh-Zahomce - odcep
Podbregar izbran izvajalec Nizke gradnje Kladnik, Anton Kladnik s.p. Ko5nica 3263 Gorica pri
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Slivnici. Sanacija se bo predvidoma pridelo v mesecu maju 2018, zakljudena pa naj bi bila v mesecu
juniju 2018. Predradunska vrednost sanacije plazu mala 41.198,26€ (z DDV).
- Podal je pobudo za postavitev dodatnih smeroka mv za trelo v Podgradu ( Male Praprele) in
za poenotenje turistiinih smerokazov v celotni oblini.
Zupan je odgovoril, da turistidne smer okazn Zavod zakulturo, turizem in Sport Vransko Ze pripravlja,
narodenaje bil tudi izdelava elaborata za postavitev usmerjevalne signalizacije za kamp Podgrad.
Pobuda se bo proudila.
- Kako bo sedaj po zakljuienem izvajanju zimske sluibe potekala sanacija cest ?
Zupanje odgovoril, da koncesionar d ela Le imaja.
b) Sonjr Cencelj
-, Koliko je bilo poplaEanih sredstev izvajalcem zimske sluibe v letoSnjem letu?
Zupanje odgovoril, da bo letos za popladilu izvajalcev zimske sluZbe potrebnih cca 150.000,00€,
koliko je bilo do sedaj pladanega trenutno 5e ni podatkov, bodo pa ti pripravljeni do seje obdinskega
sveta- ki bo predvidoma v zadetku mesecajunija.

V okviru 2. todke je Zupan podal 5e informacijo, da bo od 8.5.2018 do 15.6.2018 zaradi obnovitvenih
del zaprta mrliSka veZica. V tem dasu bosta namesto mrli5ke veZice za slovo od pokojnika na
razpolago Anlonova kapela v cerkvi Sv. Mihaela Vransko in avla v Kultumem domu Vransko.
Obnovitvena dela na mrli5ki veZici bo izvajalo podjetje Remont d.o.o. iz Celja.
Prav tako se bo 7.5. 2018 pridela ureditev osrednjega dela trga Vransko s parkiri5di.
Dela bo izvajalo podjetje Karbon d.o.o. iz Velenja, kondala pa se naj bi do 7.6.2018.

K todki 3 Oillok o turistitni taksi v Obiini Vransko - 1. obravnava
ilrtparr, je predal besedo Suz-ani Felicijan BratoZ, kije podala podrobnejSo obrazloZitev. Po zakljudeni
obrazloZitvije Zupan odprl razpravo v kateri sta sodelovala JoZe Matko in Sonja Cencelj.
Slediloje glasovanje o Odlok o turistidni taksi v Obdini Vransko v l. obravnavi :

- 8 glasov ZA
- 2 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 291
ObEinski svet ObEine Vransko v prwi obravnavi sprejme predlog Odloka o turistiini taksi v
Obiini Vransko v predloienem besedilu. Predlog se posreduje v 30-dnevno jrvno obravnavo na
krajevno obiiajen naIin.

K toihi 4 Odlok o spremembi Odloka o naiinu izvajanja gospodarske javne sluibe opravljanja
in vzdrievanja toplovodnega omreija in oskrbe s toplo vodo v Obtini Yransko - hitri postopek
Zupan je predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike Projekt d.o.o., kije podal podrobnejio
obrazloZitev, nato je odprl razpravo, v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje:
- o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o nadinu izvajanja gospodarske javne sluZbe opravtjanja in
vzdrZevanja toplovodnega omreZja in oskrbe s toplo vodo v Obdini Vransko po hitrem postopku;

- 10 glasov ZA
- 0 glas PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 292
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o spremembi Odloka o nadinu izvajanja
gospodarske javne sluibe opravljanja in vzdrZevanja toplovodnegs omreija in oskrbe s toplo
vodo v Obiini Vransko po hitrem postopku.

tn
- o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o nadinu izvajanja gospodarske javne sluZbe opravljanja in
vzdrZevanja toplovodnega omreZja in oskrbe s toplo vodo v Obdini Vransko v predloZenem besedilu:

- 10 glasov ZA
- 0 glas PROTI
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Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 293
Oblinski svet Obtine Vransko sprejme Odlok o spremembi Odloka o nalinu izvajanja
gospodarske javne sluibe opravljanja in vzdrievanja toplovodnega omreija in oskrbe s toplo
vodo v Obiini Vransko v predloienem besedilu.

K toiki 5 Sprememba NRP Obiine Yransko za projekt 08189-10-0038, Obnova Schwentnerjeve
hiSe - obrarnava in sprejem
Zupanje predal besedo Mariji Jerman, ki je podala podrobnejSo obrazloZitev, nato je odprl razpravo v
kateri sta sodelovala Ivan Kokovnik in Ervin Pepel.
Sledilo je glasovanje o spremembi NRP Obdine Vransko za projekt OBl89-10-0038, Obnova
Schwentnerjeve hiSe:

- 10 glasov ZA
- 0 glas PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 5t. 294
Oblinski svet ObIine Vransko sprejme sklep:
Nairt razvo nih ramov 2018 - 2021 se kot sledi:

K totki 7 Sklep o podelitvi priznanj ObEine Vransko za leto 2017- obravnava in sprejem
Zupanje predal besedo Kseniji Rovan Krivec, predsednici Komisije za mandatna vpraSanja, volitve,
imenovanja in priznanja, kije podala podrobnej5o obrazloLitev, natoje odprl razpravo v kateri ni
nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje sprejemu sklepa o podelitvi priznanj Obdine Vransko za leto 2017:

- 10 glasov ZA
- 0 glas PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 295
Sprejel sklep, da se zaleto 2017 podelijo naslednja primanja Obdine Vransko:
. grb Obline Vransko

1 . Francu Berididu zYranskega - za 2ivljenjsko delo na podrodju agronomije in prispevek pri
ohranjanju sakalne kultume dedi5dine

2. Kolarkarskemu drulwu Vrani Vransko - za izjemen prispevek k razvoju ko5arke v obdini Vransko,
delo z mladimi in promocijo obdine
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18 Kultura, Sport in nevladne organizacije
1802 Ohranjanje kulturne dedi5line
180229001 NepremiEna kulturna dediSlina
08189-10-0038 Obnova Schwentnerjeve hile - ureditev Centra za povezovanie lokalnih ponudnikov
Zaietek linanci ranja:1.6.2008
Konec a: 31. 12.2019
Vrednost projekta: 249.398 EtlR
Proralunski viri: Pred l.

2018
(v EUR)

Leto 201E
(v EUR)

Leto
2019
(v EUR)

Leto
2020 (v
ETIR)

Leto
2021 (v
EIIR)

Po letu 2021
(v ELIR)

PV - EU sredstva 0 46,572 0 0 0
PV - Transfer iz
driavneqa proraiuna

0 0 0 0 0

PV - Lastna
prora6unska sredstva

31.399 147.427 30.000 0 0 0

Viri skupaj 31.399 187.999 30.000 0 0 0

0
0



. plaketa ObEine Vransko
I . Radu Jermanu izZ.ahomc - za dolgoletno uspe5no delovanje v lokalni skupnosti in prispevek pri
izgradnji komunalne infiastrukture

2. Bredi Randigaj z Vranskega - za dolgoletno uspe5no delovanje na dru5tvenem podrodju

3. JoZetu GoropevSku iz Prekope - za dolgoletno uspelno delovanje na dru5tvenem podrodju

. priznanje Obiine Vransko
l. Simonu Zajcu iz Brodov - za izjemne iportne doseZke

2. Emi Me5id izBrodov - za izjemne Sportne doseZke

3. Ani MeSid izBrodov - za izjemne Sportne doseZke

K todki I l*tno porolilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nadrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih uiinkih za leto 2017
Zupanje podal obrazloiitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihCe sodeloval
Slediloje glasovanje o seznanitui z Letnim porodilom o izvedenih ukepih iz akcijskega nadrta
lokalnega energetskega koncepta in o njihovih udinkih za leto 2017:

- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t.296

K to[ki I0 Razno

Sejaje bila zakljudena ob 21.30.

Zapisala: ZUPAN
Mateja

Oblinski svet ObEine Vransko se je seznanil z Letim poroiilom o izvedenih ukrepih iz
akcijskega nairta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih ulinkih za leto 2017.

K toCki g Prolnia OS Vransko-Tabor za pokroviteljstvo nad dogodkom - >>Festival lego ekip
JrFLL vodna dogodivSiina<
Ztryan je podal obrazloiitev, natoje odprl razpravo v katerije sodeloval Ervin Pepel.
Sledilo je glasovanje o sprejemu sklepa za pokroviteljstvo nad dogodkom - >Festival lego ekip JrFLL
vodna dogodivSiina<. OS Vransko-Tabor:

- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zrryan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5r. 297
Oblinski svet Obtine Vransko sprejme sklep, da Obiina Vransko za pokroviteljstvo nad
dogodkom festival lego ekip JrFLL vodna dogodivliina, ki ga 21.4.2018 orgatrizira oS vransko-
Tabor, nameni 646,60€. Znesek predstavlja strosek uporabe Iportne dvorane Vransko.

F Suin
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