oBdrNA vRANsKo - oBdrNSKr svET
Vransko 59, 3305 Vransko
T: (03) 703 28 00, F: (03) 703 2816, E: obcina.vransko@vransko.si
Stevilka: 032Ol2Ol8

Vransko, 19.6.2018

ZAPISNIK
24. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 19.6.2018, ob 20. uri v Kulturnem
domu Vransko.

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodid, Maja Presekar, JoLe Matko, Ervin Pepel, Sonja
Cencelj, Ivan Kokovnik, Vid KriZnik, Marjan Pedovnik in Ksenija Rovan Krivec
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: Monika Vrankar in Alenka Lebenidnik
- obdinska uprava: Lupan Franc Su5nik, Marija Jerman in Mateja Godler
- ostali prisotni : Glasbena Sola >Risto Savin > Z,alec,ravnatelj Gorazd Kozmus, OS Vransko -Tabor,
ravnateljica Majda Pikl
- ostali opravideno odsotni: II. OS i,alec,ravnateljica Petra PraZnikar Petrovid
- mediji: /
Po uvodnem pozdravu

je

Lupan ugotovil, da

je bilo ob 20. uri prisotnih 9 dlanov obdinskega sveta.

. Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zatoje sledilo glasovanje za sprejem dnevnega
reda:

-

9 glasov ZA
0 glasov PROTI

hupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklen 5t.302
l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 23. redne seje Oblinskega sveta ObEine Vransko, z dne
17.4.2018 in zapisnika 3. izredne seje ObEinskega sveta ObEine Vransko, z dne 22.5.2018
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Se?nanitev s porolili o poslovanju OS Vransko-Tabor, Glasbene Sole >>Risto Savin >> Zalec in
II. OS Zalec - nadaljevanje 6. tolke dnevnega reda 23. redne seje Obiinskega sveta ObEine

Vransko, z dne 17.4.2018
4. ZakljuEni raiun ObIine Vransko zaletoz0l7 - obravnava in sprejem
5. Odlok o turistiini taksi v Obdini Vransko - 2. obravnava in sprejem
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obiinskem lokacijskem nairtu zaPark
tehniine kulture - poligon varne voZnje Ceplje. 2. obravnava in sprejem
7. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeZelja v ObEini Vransko
za programsko obdobje2018-2020 - 1. obravnava
8. Letno poroEilo JKP d. o. o. Zalec zal.2017
9. Sprememba I\RP Obiine Vransko za projekt 08189-15-0003 Rekonstr. LC 490112 Praprei-

Lipa
10. Predlog spremembe ekonomske cene programrzt drugo starostno obdobje v Vrtcu
Vransko
11. Potrditev sistemizacije delovnih mest za Solsko leto20l8l20l9 zaYrtec Yransko
12. Tekoie zadeve:
12.1 Vloga OS Vransko-Tabor za sofinanciranje opreme za raiunalni5ko u6itnico
12.2 Pobuda za dodelitev sredstev za delovanje Sportnih dru5tev in vrhunskih Sportnih
posameznikov v oblin Vransko
13. Razno

I

I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 23, redne seje Oblinskega sveta Obiine
Vransko, z dne 17.4.2018 in zapisnika 3. izredne seje Oblinskega sveta Obiine Vransko, z dne
22.5.2018.
Na predloZena zapisnika ni bilo podanih pripomb.
L Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 23. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne

K toiki

17.4.2018:

- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 303

ObEinski svet ObEine Vransko potrdi zapisnik 23. redne seje Ob6inskega sveta ObIine Vransko,
z dne 17.4.2018.
2. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 3. izredne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne
22.5.2018:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 304

Obiinski svet Obline Vransko potrdi zapisnik 3. izredne seje ObEinskega sveta Obiine
Vransko, z dne 22,5,2018.
K toiki 2 Pobude in vpralanja, ki so jih postavili naslednji svetniki:
a) Sonja Cencelj
- Zahvalila se je za tiStenje suhega zadrZevalnika na MerinlEici in obenem vpraSala
kdaj bo priSla na vrsto ssnacija udora na cesti GC 093146 Kaps - Prosivnik in predlagala, da
bi glede na to, da ima koncesionar veliko dela bilo mogoEe smiselno poiskati kaklnega
dodatnega izvajalca .
Zupan je odgovoril, daje bil 30.5. in 7.6.2018 izreden obseg padavin, zato koncesionar trenutno izvaja
nujna sanacijska dela, ki so potrebna za zagolavljanje vamosti in prevomosti cest, odgovor glede
terminske izvedbe del oz. sanacije udora omenjenega dela cesti5da bo pa podan pisno.
- Kdaj se predvideva kaklno obseinejle mulEenje breiin ob cestah?
Zupan je odgovori, da muldenje breZin 2e poteka.
b) Anica Jagodii
- Podala je pobudo oziroma predlog nekaterih obEanov, da se na pokopali56u ciprese ne bi nazaj
sadile, saj naj bi se v cipresah zadrievali Skodljivci, ki ogroiajo zasaditve na pokopaliSlu.
Zupanje odgovoril, da je bilo v tej zadevi izraZenih Ze precej razlidnih mnenj, odlodeno je bilo, da se
ciprese kljub vsemu zasadijo nazaj. Pred zasaditvijo je potrebno sanirati 5e zid, nadomestiti
manjkajode dele ograje in izvesti 5e korozijsko zaidito ograje.
- Podala je pobudo za menjavo okenskega stekla v kapeli
Zupanje povedal, daje kapelica v privatni lasti. Lastniki so steklo 2e vedkrat menjali, vendar se
vedno znova razbije. Pobuda bo posredovana lastnikom kapelice.
c) Ksenija Rovan Krivec
- Ali se bo cesta do poligona AMZS (JP 916261 odcep Mihevc) po kateri je do sedaj potekal
obvoz sanirala, glede na to da je most Ze dokonlan in je odprt za promet?
Lryan je odgovoril, da se bodo zakrpale udame jame in uredile bankine takoj, ko bo to mogode.
- Prosila je za pojasnilo v zvezi z vestjo, ki se je Sirila po medijih, EeS da ObEina Vransko
financira televizijo Nova 24TV,
Zupan je odgovoril, da je za leto 2017 bila na podlagi proradunskih sredstev, ki so za te namene,
podpisana pogodba. Namenska sredstva so bila prerazporejena od drugih medijskih hi5, zaradi tega ker
le-te dogodkov v obdini Vransko niso zadostno pokrivale. Za leto 2018 pogodba ni bila sklenjena.
E) Joie Matko
-_ Kakien je naErt obline za prenos lastni5tva zemljiSi po katerih potekajo ceste ?
Zupanje odgovoril, daje v teku odpis, zamenjava in potreben odkup ceste v Prekopi, lokalne ceste dez
ieplje in v skladu s sklepom obdinskega sveta ceste v Zg. Limovce. Postopki tedejo, po zakljudku se
bo odlodilo, kje se bo urejalo naprej. So pa ti postopki dolgotrajni, saj se zapleta pri odmerah.
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- Podal je pobudo za postavitev kemilnega WC-ja pri plezalnih stenah na ireti?
je odgovoril, da se je ta pobuda obravnavala Le na prejinjih sejah, dlani plezalnega odseka PD
Vransko so zagotovili, da se bo postavilo poljsko strani5de, saj kemidnega WC- ja zaradi oteZenega
diSdenja ni mogode postaviti. Pobuda bo kot urgenca posredovana Planinskemu druitvu Vransko
oziroma njihovemu plezalnemu odseku.
Znpan

K toiki 3 Seznanitev s porolili o poslovanju OS Vransko-Tabor, Glasbene Sole >>Risto Savin >
Zalec in II. OS Zalec - nadaljevanje 6. toike dnevnega reda 23. redne seje Obiinskega sveta
Obiine Vransko, z dne 17.4.2018
lupan je povedal, da je ta todka nadaljevanje 6. todke dnevnega reda 23. redne seje Obdinskega sveta
Obdine Vransko. z dne I 7.4.201 8. nato je predal besedo rar.narelju Glasbene iole >Risto Savin ,, Zalec
Gorazdu Kozmusu in kasneje 5e ravnateljici OS Vransko-Tabor Majdi Pikl, ki sta podrobneje
predstavila vsak svoje letno porodilo. Po vsaki predstavitvi posebej je Zupan odprl razpravo. V
razpravi za Glasbeno Solo Zalec ni sodeloval nihde, v razpravi za OS Vransko-Tabor pa so sodelovali
naslednji svetniki: JoZe Matko, Vid KriZnik in Ksenija Rovan Krivec.
ltryan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 305
Obiinski svet Obiine Vransko se je seznanil s predloienimi porolili o poslovanju za leto 2017,
naslednjih javnih zavodov:
- JZ Zdravstveni dom Dr. Joieta P otrate i,alec,
-IIPILIJ Lalec,
- Medobiinske sptolne kniiinice Zalec,
- Glasbene Sole Risto Savin Zalec,
- II. Osnovne Sole Zalec,
- 05 Vransko - Tabor,
- ZKTS Vransko
K toiki 10 Predlog spremembe ekonomske cene programa za drugo starostno obdobje v Vrtcu
Vransko
lupan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OS Vransko-Tabor, kije podala podrobnejSo
obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri sta sodelovala JoZe Matko in Vid Kriinik.
Slediloje glasovanje o predlogu spremembe ekonomske cene programa za drugo starostno obdobje v
Vrtcu Vransko:

-

8 glasov ZA
- 1 glas PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 306
Obiinski svet Obtine Vransko je potrdil predlog spremembe ekonomske cene programa za
drugo starostno obdobje v Vrtcu Vransko v vi5ini 388,65 eur, od 1. 7. 2018 dalje,
K toiki 11 Potrditev sistemizacije delovnih mest za SoJsko leto 201812019 za Vrtec Vransko
Lupan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OS Vransko-Tabor, ki je podala podrobnejSo
obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri je sodeloval JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje o potrditvi sistemizacije delovnih mest za Solsko leto 2018/2019 za Yrtec
Vransko:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 307
Obiinski svet ObEine Vransko je potrdil sistemizacijo delovnih mest v OS Vransko-Tabor,
enota Vrtec Vransko za 5ol. leto 2018/19.
K toiki 12.1Vloga OS Vransko-Tabor za sofinanciranje opreme za ratunalni5ko uiilnico
Lupan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OS Vransko-Tabor, ki je podala podrobnejSo
obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri sta sodelovala Sonja Cencelj in Ervin Pepel.
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Slediloje glasovanje o sofinanciranje opreme za radunalniSko udilnico na OS Vransko-Tabor:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

hupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 308

Obiinski svet ObIine Vransko sprejme sklep, da se sofinanciranje opreme za raEunalniSko
utilnico v OS Vransko-Tabor v vi5ini 5.429,11€ uvrsti v Rebalans proraiuna Obiine
Vransko za 1.2018.
K ,oiki 8 Letno poroiilo JKP d.o.o.i, ec za1.2017
lupan 1e predal besedo MatjaZu Zakonj5ku, direktorju Javnega komunalnega podjetja Zalec d.o.o., ki
je podal podrobnej5o obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Zupan

je ugotovil,

Sklep

51.

da

je bil sprejet:

309

Obiinski svet Obiine Vransko seje seznanil z Letnim poroiilom JKP d.

o. o. Zalec

zal.2017,

Zaklilini ratun Obiine Vransko za lelo 2017 obravnava in sprejem
PodrobnejSo obrazloZitevje podal Zupan, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o sprejem Zakljudnega raduna Obdine Vransko za leto 2017:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

K toiki 4

-

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 310
Oblinski svet ObIine Vransko sprejme
v predloZenem besedilu.

Zakljuini ratun proraluna ObIine Vransko zaleto 2Ol7

K loiki 5 Odlok o turistiini taksi v ObEini Vransko - 2. obravnava in sprejem
lupan je podal podrobnejSo obrazloZitev, natoje odprl riupravo v kateri je sodeloval JoZe Matko.
Slediloje glasovanje o Odlok o turistidni taksi v Obdini Vransko v 2. obrar.navi:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t.311
Obdinski svet ObEine Vransko sprejme Odlok o turistiEni taksi v Obdini Vransko (prva in druga
obravnava) v predloZenem besedilu.
K toiki 6 Odlok o spremembah in dopolniwah Odloka o obiinskem lokacijskem nairtu za Park
tehnilne kulture - poligon varne voZnje deplje- 2. obravnava in sprejem
Zupan je predal besedo Mariji Jerman, kije podala podrobnejSo obrazloZitev, natoje odprl razpravo v
katerije sodeloval JoZe Matko.
Slediloje glasovanje o Odloku o spremembah in dopolniwah Odloka o obdinskem lokacijskem nadrtu
za Park tehnidne kulture - poligon vame voZnje ieplje v 2. obrawavi:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da
Sklep 5t. 312

je bil sprejet:

Obiinski svet Obtine Vransko sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oblinskem lokacijskem nalrtu za Park tehniine kulture - poligon varne voinje deplje v
predloienem besedilu.
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K toiki 7 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeielja v ObEini
Vransko za programsko obdobje 2018-2020 - 1. obravnava
Zupanje podal podrobnejSo obrazloLitev, natoje odprl razpravo v kateri so sodelovali Sonja Cencelj,
Ivan Kokovnik in Joie Matko. Povedal je 5e, da se vse pripombe in predlogi podajo pisno v dasu javne
obra,vnave, ki bo potekala od | .7 .201 8 do 3 1 .7 .2018.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeZelja v Obdini Vransko za programsko obdobje 2018-2020 - 1. obravnava:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:

Sklen 5t.313
ObEinski svet ObEine Vransko v prvi obravnavi sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeielja v ObEini Vransko v predloZenem besedilu. Predlog se posreduje
v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno obiiajen naiin, ki bo potekala od 1.7.2018 do
31.7.2018.

K totki 9 Sprememba I\RP Obiine Vransko za projekt 08189-15-0003 Rekonstr. LC 490112

Praprei-Lipa
Zupan je predla

besedo

Mariji Jerman, ki je podala podrobnej5o obrazloZitev, nato je odprl razpravo v

kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Spremembi NRP Obdine Vransko za projekt OB I 89-15-0003 Rekonstr. LC
490112 Prapred-Lipa:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan jeugotovil, daje bil sprejet:

Sklep 5t.314

Oblinski svet ObEine Vransko potrdi spremembo NRP Obiine Vransko za projekt OB18915-0003 Rekonstrukcija LC 490112 Praprei-Lipa v predloZenem besedilu.
K toiki l2.2Pobuda za dodelitev sredstev za delovanje Sportnih dru5tev in vrhunskih Sportnih
posameznikov v obiin Vransko
Lupan je zadevo podrobneje obrazloilil, predlagal je, da se do septembrske seje pripravi dopolnitev
Letnega programa Sporta zaleto2019,nato je odprl razqrravo v kateri sta sodelovala Ervin Pepel in
Vid KriZnik.
K toiki 13 Razno

AV
Seja je bila zakljudenaob

21.35.

.f'

Zapisala.

Mateja

sKt
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