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T: (03) 703 28 00, E: obcina.vransko(rDvransko.si

Stevilka: 0320i2018 Vransko, 1 I .9.2018

25. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 1 1.9.2018, ob 20. uri v Kultumem
domu Vransko.

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodid, JoZe Matko, Sonja Cencelj, Ivan Kokor.nik, Vid
KriZnik, Marjan Pedovnik
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: Monika Vrankar, Maja Presekar, Ksenija Rovan Krivec
in Ervin Pepel
- obdinska uprava: Zupan Franc Su5nik, Marija Jerman, Mihaela Zupandid in Mateja Godler
- ostali prisotni : Energetika Projekt d.o.o. Rok Penec, Nadzomi odbor Obdine Vransko, BoZena
Macarol
- mediji: /

Po uvodnem pozdravuje Zupan ugotovil, daje bilo ob 20. uri prisotnih 6 dlanov obdinskega sveta.

. Sprejem dnevnega reda
Zupanje predlagal , da se pod todko l1 Ramo dodatno uvrstita dve vlogi in sicer :

- Vloga Zupnije Vransko za denarno in strokovno pomod pri obnovi podrtega obzidja pri podruZnidni
cerkvi sv. Marije Magdalena na Lodici pri Vranskem in
- Prolnja Osnovne Sole Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatne ure tujegajezika nemidine
Pripomb na podani predlog ni bilo, zatoje sledilo glasovanje za sprejem dneurega reda:

- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Sklep 5t. 318
Obiinski svet Obiine Vransko potrdi uvrstitev vlog Zupnije Vransko in Osnovne Sole Vransko-
Tabor na dnevni red 25. redne seje Obtinskega sveta Obiine Vransko. Vlogi se uvrstita
pod 11. toiko Razno.

Sledilo je glasovanje o dopolnjenem predlaganem dnevnem redu:
- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

lupan 1e ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 319
l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 24. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko, z dne
19,6.2018 in zapisnika 4. dopisne seje Oblinskega sveta Obiine Vransko, ki je potekala od
ponedeljkn, 13.8.2018, od 14. ure dalje, do Eetrtka, 16.8.2018, do 12. ure
2. Pobude in vpraianja svetnikov
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata Elanici Obiinskega sveta Obiine
Vransko
4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju Ilanstva predsednice Odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremiininami ter imenovanje novega predsednika
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5. Polletno poroiilo obiine Vransko za l. 2018 - seznanitev
6. Obravnava polletnega poroEila koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih
sluib rednega vzdrievanja obiinskih cest ter urejanja in EiSEenja javnih povriin na obmoiju
Obiine Vransko za obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018
7. Odtok o programu opremljanja stavbnih zemljiSl za obmolje poslovne 

"ooe 
tE 02 - 3ll -

obravnava in sprejem
8. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeielja v Obiini Vransko
za programsko obdobje 2018-2020 - 2. obravnava in sprejem
9. Obravnava Porotila Nadzornega odbora Obiine Vransko o opravljenem nadzoru
zakljutnega raiuna proraiuna Obtine Vransko za leti 2015 in 2016
10, Sprememba Letnega programa Sporta v obtini Vransko za leto 2019
11. Razno
- Vloga Zupnije Vransko za denarno in strokovno pomoi pri obnovi podrtega obzidja pri
podruiniini cerkvi sv. Marije Magdalena na Loiici pri Vranskem
- ProSnja Osnovne Sole Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatne ure tujegajezika nemStine

K toCki I
Na predloZena zapisnika ni bilo podanih pripomb.
l. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 24. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z dne
19.6.2018:

- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

2. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 4. dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je
potekala od ponedeljka, 13.8.2018,od 14. ure dalje, do detrtka, 16. 8. 2018, do l2.ure:

- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 321
Obiinski svet Obiine Vransko potrdi zapisnik 4. dopisne seje ObEinskega sveta Obdine
Vransko, ki je potekala od ponedeljka, 13.8.2018, od 14. ure dalje, do ietrtka, 16.8. 2018, do 12.
ure v predloienem besedilu.

K toiki 2
a) Marjan Pedovnik
- Podalje pobudo za odstranitev grmidevja v trgu Vransko, na breZini pri mostu dez potok Merinidica,
saj le ta ovira preglednost cesti5da iz obeh smeri.
ltryan je povedal, da se bo pobuda upoitevala in posredovala koncesionarju - Energetiki Projekt d.o.o.
b) Joie Matko
- Podal je pobudo za postavitev prometnih ogledal na treh lokacijah in sicer na kriZi5du zjavno potjo
992511 Klance - Klokodovec ter lokalno cesto 490124 Ropasija-Vransko, pri hisni Stevilki Tesova I
(Gotar), na kriZiSdu lokalne ceste 490124 Ropasija-Vransko ter jame poti 916081 Prilope in na
lokalni cesti 490123 ereta-Ropasija pri hisni Stevilki ereta lA l Kriinik).
hupan je odgovoril, da se bo pobuda proudila in posredovala Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.
c) Ivan Kokovnik
- Podal je pobudo za sanacijo obcestnega jarka oziroma za ureditev odvodnjavanja ob gozdni cesti
093162 od cestninske postaje do Jev5.

Zupan je odgovoril, da se bo opravil ogled s koncesiona{em. Zadeva pa je takina, da so vsi lastniki
zemlji5d levo in desno od ceste, zemlji5da, ki so tik ob cestiSdu nasuli, tako, da je cesta sedaj vsaj za
pol metra niZje zatoje problem z ureditvijo odvodnjavanja 5e toliko vedji.
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Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 5t. 320
ObEinski svet Obiine Vransko potrdi zapisnik 24. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vranskoo
z dne 19.6.2018 v predloienem besedilu.



I) Sonja Cencelj
- Povedala je, da je bila v dasu od zadnje seje obdinskega sveta od ved obdanov opozorjena zaradi
odprtja oziroma uporabe WC-ja na pokopaliSdi Vransko. Vpraiala je, kak5na je moZnost zagotovitve
uporabe obstojedega WC-ja v mrli5ki veZici tudi v dasu, ko mrli5ka veZica ni odprta oziroma o najemu
kemidnega WC-ja.
hupan je odgovoril, da sta v mrli5ki veZici dva WC-ja, mo5ki in Zenski , ki sta prenovljena in odprta v
dasu uporabe mrli5ke veZice in tudi tistih nekaj dni pred dnevom mrtvih, ko je na pokopali5du vedja
frekvenca obiskov. V preteklosti sta WC- je Ze bila dalj dasa odprta in bila tudi Ze poSkodovana, zato
zaradi velike nevamosti vandalizma, Zal ne moreta biti ves das na razpolago.
Postavitev jarmega WC- ja bi bila potrebna tudi pri altobusni postaji v trgu, vendar, se spet pojavi
problem glede zagotavljanja distoie oziroma stroSkov, ki posledidno nastanejo.

_- 
VpraSalaje kdaj se pridne sanacije lokalne ceste LC 490122 Praprete-Lipa?

Zupan je predal besedo Mariji Jerman, ki je odgovorila, da je izvajalec Ze izbran to je 55 projekt d.o.o.
s podizvajalcem GP lalec d.o.o., ki je Le izvajal dela na mostu dez Bolsko proti AMZS-ju. Njihova
ponudba je bila oddana v wednosti cca 236.000€, od tega je nepovratnih sredstev 157.000€ in
powatnih sredstev 79.000€. Sanacija bo potekala na dveh odsekih od Prapred do novo saniranega
ovinka in od Kalov do Vologe.
- Podalaje pobudo za postavitev prometnega ogledala najavni poti 992501 Preprede-Merinca pri hiSni
Stevilki Jeronim 5 (Petek).
i,tryan je odgovoril, da se bo pobuda proudila in posredovala Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.

K toiki 6 Obravnava polletnega porolila koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih
javnih sluib rednega vzdrievanja obEinskih cest ter urejanja in Ii5Eenja javnih povriin na
obmoEju ObEine Vransko za obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018
Zupan je predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike Projekt d.o.o., ki je podal podrobnej5o
obrazloZitev, natoje odprl razpray v katerije sodeloval JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s polletnim porodilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju
gospodarskih javnih sluZb rednega vzdrievanja obdinskih cest ter urejanja in di5denja javnih povriin
na obmodju Obdine Vransko za obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018:

- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zqan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 322
Obtinski svet Ob6ine Vransko se seznani s Polletnim poroiilom koncesionarja o poslovanju in
izvajanju gospodamkih javnih sluZb rednega vzdrievanja obiinskih cest ter urejanja in iiSlenja
javnih povriin na obmoEju ObEine Vransko za obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018.

K toiki 3 Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata ilanici Obiinskega sveta
Obtine Vransko
Zupanje podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval. Slediloje glasovanje o
sprejemu ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata dlanice obdinskega sveta Alenke PernovSek:

- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 323
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata tlanice
obiinskega sveta Alenke Pernov5ek.

K toiki 4 Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju Ilanstva predsednice Odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremilninami ter imenovanje novega predsednika
Zupan je podal obrazlo2itev. natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
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a) Slediloje glasovanje o sprejemu ugotovitvenega sklepa o prenehanju dlanstva Alenke PemovSek v
odboru za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremidninami:

- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 324
ObEinski svet ObIine Vransko sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju Ilanstva Alenke
Pernov5ek v odboru za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremiEninami.

b) Slediloje glasovanje o potrditvi novega predsednika odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremidninami imenuje obdinskega svetnika JoZeta Matka:

- 5 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Sklep 5t. 325
ObEinski svet ObIine Vransko potrdi obEinskega svetnika Joieta Matka kot novega predsednika
odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremilninami .

K toiki 5 Polletno porotilo o izvrbevanju proratuna Obiine Vransko za l. 2018
Zupan je najprej predal besedo Mihaeli Zupandid, kije porodilo podrobneje predstavila, natoje zadevo
na kratko obrazloZil 5e sam. Sledilaje razprava v katerije sodeloval Ivan Kokomik.
Slediloje glasovanje o seznanitvi s Polletnim porodilom o izvr5evanju proraduna Obdine Vransko za l.
201 8:

- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 326
Obtinski svet ObEine Vransko se seznani s Polletnim porotilom o izvrSevanju proraluna Obiine
Vransko za l. 2018.

K loiki 7 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemlji5E za obmotje poslovne cone dE 02 -
3/1 - obravnava in sprejem
Zrryan je predal besedo Mariji Jerman, kije podala podrobnej5o obrazloZitev, nato je odprl razpravo v
kateri je sodeloval JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje o Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljiSd za obmodje poslovne cone
(p, oz - stt:

- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

1upan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 327
ObEinski svet ObEine Vransko je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljiSi za
obmoEje poslovne cone tE 02-311 po hitrem postofiku v predtoZenem besedilu.

K toiki I Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeielja v Obiini
Vransko za programsko obdobje 2018-2020 - 2. obravnava in sprejem
lupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali Sonja Cencelj, JoZe Matko
in Ivan Kokor.nik.
Sledilo je glasovanje o Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeZelja v
Obdini Vransko za programsko obdobje 2018-2020 v 2. obrar.navi:

- 5 glasov ZA
- I glas PROTI
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lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 51. 328
ObEinski svet ObEine Vransko sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeielja v ObEini Vransko za programsko obdobje 2018-2020 v predloienem
besedilu.

K toiki 9 Obravnava Poroiila Nadzornega odbora Obtine Vrcnsko o opravljenem nadzoru
zakljuinega ratuna proratuna Obiine Vransko za leti 2015 in 2016
\t:pan je predal besedo predsednici Nadzomega odbora Obdine Vransko, BoZeni Macarol, kije podala
podrobnejSo obrazloZitev, nato je odprl rtzpravo v katerije sodeloval JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Porodilom Nadzornega odbora Obdine Vransko o opravljenem
nadzoru zakljudnega raduna proraduna Obdine Vransko za leti 2015 in2016:.

- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bilsprejet:
Sklep 5t. 329
Obiinski svet Obiine Vransko se je seznanil s Porotilom Nadzornega odbora ObEine Vransko o
opravljenem nadzoru zakljuinega raiuna proraiuna Obiine Vransko za leti 2015 in 2016.

K toiki 10 Sprememba Letnega programa Sporta v obiini Vransko za leto 2019
Zupan je podal ob razlolitev, natoje odprl razpravo v kateri je sodeloval JoZe Matko.
Slediloje glasovanje o spremembi Letnega programa Sporta v obdini Vransko za leto 2019:

- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

lupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 330
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme spremembo Letnega programa Sporta v obiini Vransko
za leto 2019 v predloienem besedilu.

K toiki 11 R zao
- Vloga Zupnije Vransko za denarno in strokovno pomoi pri obnovi podrtega obzidja pri
podruinilni cerkvi sv. Marije Magdalena na Loiici pri Vranskem
Zrpan je podal obrazloZitev. nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali JoZe Matko, Vid KriZnik,
Sonja Cencelj, Ma{an Pedovnik in Ivan Kokovnik.
Sledilo je glasovanje o vlogi Zupnije Vransko za denamo in strokovno pomod pri obnovi podrtega
obzidja pri podruinidni cerkvi sv. Marije Magdalena na Lodici pri Vranskem:

- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

lrpan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 331
Obiinski svet Obtine Vransko je sprejel sklep, da se za obnovo podrtega obzidja pri
podruZnitni cerkvi sv. Marije Magdalene na LoIici pri Vranskem iz proratuna Obiine Vransko
nameni 5.000€.

- Prolnja Osnovne Sole Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatne ure tujega jezika nemSiine
Lqan je podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o proSnji Osnovne Sole Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatne ure tujega
jezika nemSdine:

- 6 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
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Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 332
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme sklep, da se s strani Obiine Vransko odobri
sofinanciranje dodatne ure nemltine za Solsko leto 2018/2019 in sicer Stiri ure meseEno,
l0 mesecev po l3,77€luro, v skupnem znesku 550,80€.

Sejaje bila zakljudena ob 21.50.

2upeNZapisala:
Mateja Godler F
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