OBdTNA \RANSKO - OBdINSKI svET
Vransko 59, 3305 Vransko
T: (03) 703 28 00, E: obcina.wansko@wansko.si
Vransko, 5.2.2019

Stevilka: 0320/2019

ZAPISNIK
2. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 5.2.2018, ob 20. uri v sejni sobi
Obdine Vransko, Vransko 130c.

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta (ob 20.00): Peter Reber5ek, Danilo Stante, Rafael Novak, Kristina Bogataj,
Breda Cvan, Marjan Pedovnik, JoZe Matko, Sonja Cencelj, Nata5a Juhart, Adrijana Ferme in Brigita
Gosak
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: /
- obdinska uprava: iupan Franc Suinik in Mateja Godler
- ostali prisotni: OS Vransko Tabor, Majda Pikl, Zavod Sv. Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik,
JKP d.o.o. Zatec, Igor Glu5id, LOCUS d.o.o. Uroi Kra5ek in Ro zallja Ciglar
- ostali opravideno odsotni: JKP d.o.o. MatjaZ ZakonjSek, Odvetnik. lgor Virant, poslanec DZ
Aleksander Reberiek

-

mediji: /

Po uvodnem pozdravu je Zupan ugotovil, daje bilo ob 20. uri prisotnih I

I dlanov obdinskega

sveta.

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

-

l1 glasov ZA
0 glasov PROTI

ilupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5r. 15
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje Obiinskega sveta ObIine
Vransko, z dne 11.12.2018
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja, GLOBAL AVTO, d.o.o. Vransko 57, 3305
Vransko
4. Odlok o kategorizaciji obEinskih cest obiine Vransko, l. obravnava
5. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne sluibe operaterja
distribucijskega omreZja zemeljskega plina v Obtini Vransko, 1. obravnava
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluibe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in tiSienja
komunalne odpadne vode
7. Sklep o spremembi Sklepa o dololitvi cen programov predSolske vzgoje, dodatnih zniianjih
plaEil in po6itniSkih rezervacij v vrtcih na obmoiju obline Vransko
8. Sklep o povpretni gradbeni ceni in povpreEnih stro5kih komunalnega urejanja stavbnega
zemlji5ia za obmolje obtine Vransko za leto 2019
9. Sklep o vrednosti toike za dololitev vi5ine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5ia za
obmotje obline Vransko za leto 2019
10. Izdaja soglasja k ceni storitve pomoE na domu, z veljavnostjo od 01.03.2019
11. Soglasje k sprejemu preiiSlenega besedila Statuta ZD(dr. Joieta Potrate( Zalec
I

12.
13.
14.
15.

Sprememba cene toplih obrokov za socialno ogroZene obiane Obline Vransko za leto 2019
Dopolnitev Letnega nalrta ravnanja s stvarnim premoienjem ObEine Vransko zaleto 2019
Spremembe in dopolnitev na6(a razvojnih programov za obdobje od 2019 do 2022

Dopolnitev Pravilnika o plaiah in drugih prejemkih oblinskih funkcionarjev, Ilanov
delovnih teles obiinskega sveta in Ilanov drugih obtinskih organov ObEine Vransko
16. Imenovanje ilanov nadzornega odbora, ilanov stalnih delovnih teles obEinskega sveta in
predstavnika Obline Vransko v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo SavinjskoSaleika
17. Razno
K toCki l Pregled sklepov in potrditev zapisnika l. (konstitutivne) seje Obiinskega sveta Obiine
Vransko, z dne 11.12.2018
Na predloZen zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika I . (konstitutivne) seje Obdinskega sveta Obdine Vransko,
z dne 11.12.2018:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 51. 16
Obiinski svet ObIine Vransko potrdi zapisnik l. (konstitutivne) seje Oblinskega sveta Obiine
Vransko, z dne 11.12.2018 v predloienem besedilu.

K toiki 2 Pobtde in vpraSanja svetnikov
a) Nata5a Juhart (pisna vpra5anja/pobude)
Posredovalaje proSnjo obdana g. Romana Kamidnika iz Brodov. Gospod Ze od leta 2009, kar
je razvidno iz priloZenega gradiva, daka na pozitiven odgovor v zvezi z ureditvijo priobalnega

o

pasu in ureditve breiine ob potoku Bolska ob stanovanjskem objektu Kamidnikovih. Gospod
Zivi zelo blizu neurejene struge, zato bi bilo prav, da bi mu kako pomagali ali ga usmerili na
)prava vrata<, da bi se nalla sredstva za ureditev le-tega.
Ztpan je povedal, da je g. Kamidniku ob obisku na obdini podpisal pismo podpore k njegovi zadnj i
pritoZbi. Gospodje priSel v nasprotje z zakonom o vodah, saj je v pet metrskem pasu nastal objekt, ki
ga bo po vsej verjetnosti moral odstraniti. V zvezi z urejanjem struge Bolskeje Zupan povedal, da so te
pripombe Ze stalnica, predlagal je, da se gradivo po5lje na Direkcijo Republike Slovenije za vode,
Sektor za obmodje Savinje v Celje.
Povzela je sestanek Lokalne skupine za kepitev zdravja (LSKZ), v sklopu Centra za kepitev zdravja
Spodnje Savinjske doline, v Zalcu, 12. 12.2018, ter podala naslednjo pobudo:
. Kot predstavnica Obdine Vransko, sem se udeleZila sestanka Lokalne skupine za krepitev
zdravja (LSKZ) v Zalcu, v sklopu Centra za kepitev zdravja Spodnje Savinjske doline. Glede
na posredovani zapisnik, prilagam naslednjo pobudo.
Na Centru za krepitev zdravja sem se pozanimala, alije moino preventivne programe izvajati
tudi na drugih lokacijah, ne samo v Zalcu. Nad mojo pobudo so bili navdu5eni in so obljubili
sodelovanje. Potrebujejo le primeren prostor in posluSalce ponujenih vsebin. Na nas je, da v
naii okolici najdemo (opazimo) ranljive obdane, terjih povabimo in spodbudimo za rdeleLbo
na delavnicah. Prav tako bi za pomod prosili naie zdravnice in medicinske sestre, da pri tem
pomagajo, saj imajo najved stika s pacienti z razlitnimi teLavami.
Na podlagi prikazanih zaskrbljujodih statistidnih podatkov bi Zelela, da se naredi vse, kar je v
na5i modi, da se predvideni preventivni ukrepi, delavnice, psiholoika podpora, cepljenje proti

klopnemu meningitisu
realizirajo

v

ZP Vransko ter moZnost boljSe pitne vode,

v

najbolj5i meri

.

lryan je povedal, daje koordinatorica omenjenega projekta za obmodje obdine Vransko Ze stopila v
kontakt z obdinsko tpravo. Za izvajanje delavnic sta na voljo brezpladna uporaba sejne sobe obdine,
na naslolu Vransko l30C in brezpladna objava na spletnih straneh in v obdinskem dasopisu
lnformator, kar nakazuje na dobro obveidanje, pojavi pa se problem pri udeleZencih delavnic, saj teh
tako rekod primanjkuje oziroma jih skoraj ni. Y zvezl z navedbo glede izboljianja pitne vode na
obmodju obdine Vransko, je Zupan dodal, da poziva Javno komunalno podjetje Zalec k pisni
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obrazloZitvi ugotovitev Nacionalnega in5tituta za javno zdravje. Zahteva 1e bila s strani Zupana
podana predstavniku Javnega komunalnega podjetje lalec, ie na sami seji, povedal je tudi, da glede
na podatke in analize komunalnega podjetja, voda v obdini Vransko ni slaba.
.
Kako daledje projekt >lzgradnja altobusnih postajali5d in prehoda za pe5ce Brode<?
Zupanje odgovoril, da so projekti izdelani, v katkem bo sklican tudi sestanek na Direkciji RS za ceste
v Ljubljani. Na direkciji je bilo predhodno povedano, da bo potrebno, zaradi kdenja projekta oziroma
zaradi nelpridobitve soglasij za izgradnjo al,tobusnih postajali5d, narediti spremembo projektne
naloge. Potrjen pa je projekt za izgradnjo prehoda za peice z javno razsvetljavo, ki naj bi bil tudi
realiziran.
b) Breda ivan
Podalaje pisna vpra5anja, predloge in zahvalo, kot sledi:

o

VpraSanja:

l. V Vindiji

so obdani sami kupili defibrillator. Zanimajih, deje kaklna moZnost, da bi nove baterije.
ko bo potrebno (rok uporabe 3 leta), donirala Obdina Vransko?
2. Kdaj se pridakuje pridetek del - kriZiSde za Vindijo?
3. Alije v sklopu obnove regionalne ceste Sentrupert - Vransko predvidena kolesarska steza od

Kaple do Vranskega?

je podal naslednje odgovore:
l. Vsi defrbrilatorji, ki so nameSdeni v obdini,

Zupan

so zajeti v sistem prvih posredovalcev. Obdina
zagotavlja denar za tekode servisiranje in vzdrZevanje defrbrilatorjev. V tekuje dogovor, da se bo
defibrilator v Vindiji, ki je bil kupljen s prispevki obdanov, dal v upravljanje PGD Prekopa, Stopnik,
ieplje, saj bo tako vzdrZevanje defibrilatorja in nabava potrebnega material (baterije, elektrode, itd),

veliko laZja.
2.Y zvezi z izgradnjo ki2iSda za Vindijo je povedal, daje bila zadeva obrar"navana na Odboru za
infrastrukturo v DrZavnem zboru. Za enkrat projekt za izgradnjo kriZi5da ni uvr5den v Nadrtu razvojnih
programov oziroma v Rebalans driavnega proraduna zaleto2019, potrebno bo podakati do kondane
priprave rebalansa.
3. Za gradnjo kolesarskih poti so projekti Ze pripravljeni in tudi poti so Ze zadrtane, karje tudi
zapisano v Sporazumt za rantoj regij. Obdina Vransko spada v pododsek Sempeter-Vransko. Projekt
za izgradnjo kolesarskih poti je eden izmed projektov, ki so se pripravljali kar okoli pet let, uvr5deni v
sporazum, pa so bili Sele v mesecu juniju v lanskem letu, po podpisu ministra. Obdina Vransko
sodeluje v skladu s podpisanim sporazumom v treh projektih in sicer: Ureditev drZavnih kolesarskih
poti (DKP) v savinj ski regiji, Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodo oskrbo v savinjski regiji in
Izgradnja komunalne infrastrukture za obmodje poslovne cone C8020-4/l ieplje-Poligon. Z deli za
projekt >Izgradnja komunalne infrastrukture za obmodje poslovne cone iE020-4/1 ieplje-Poligon<,
se naj bi pri6elo Ze mesecajunija v leto5njem letu, tudi gradbeno dovoljenjeje Ze pridobljeno.

o

1

.

2.
3.

Predlosi:
Nakup vsaj kakSnega igrala za igri5de v Prekopi;
Postavitev ogledala v kriZiSdu pri Marku Groblarju, ieplje 33;
Postavitev leZedega policaja na cesti Jev5e - Prekopa, v bliZini hiSne Stevilke Prekopa
umiritev prometa.

5Ia

-

Zupan je podal naslednje odgovore:
1. Povedalje, daje igri5de v Prekopi v upravljanju PGD Prekopa, Stopnik, ieplje. V okviru
proradunskih sredstev katere obdina vsako leto v sldadu s programom Sporta namenja za urejanje
zunanjih povriin, je bilo za to igriSde nabavljeno vse karje bilo potrebno. Nazadnje so se nabavili goli
in ko5i. V primeru, da upravljavec Zeli 5e kaj, bo pohebno podakati na razpolo1ljiva sredstva.
2. Ogledalo se bo postavilo. Pobuda bo prenesena koncesiona{u za vzdrievanje cest v obdini.
3. Lupan je predlagal, da se s predlogom podaka do konstituiranja va5kih odborov, saj po tej cesti v
veliki meri poteka promet s kmetij sko mehanizacijo, postavite hitrostniih ovir pa bi lahko v tem
primeru predstavlj ala teLavo, zato bi bilo prav, da svoje mnenje podajo prebivalci tega dela obdine
oziroma Va5ki odbor Prekopa.
ZahvalazG. Zupanu in Obdini Vransko iskrena zahval4 ker Solski kombi vozi otroke v Vindijo
in jih ne pusti ob glavni cesti.

.
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c) Kristina Bogataj

.
Postavilaje vpra5anje glede suhega zadrZevalnika, de so Ze znane kak5ne novosti, predvsem se
pojavi teZava v primeru, v primeru, ko Zelijo lastniki zemlji5d ob MemiSdici pridobiti dovoljenje za
gadnjo.
Ztpan je povedal, daje suhi zadrZevalnik uvriden v Nadrt razvojnih programov v Rebalans drZavnega
proraduna za leto 2019, kar pomeni za obdino dolodeno vsoto sofinanciranja. S strani obdine bo
potrebno financirati dva vstopa in sicer most pri Podgradu in most pri stanovanjskem objektu Novak.
Za most pri Podgradu je projekt Ze pripravljen, za drugi most pri stanovanjskem objektu Novak, je
potrebno projekt 5e izdelati. V mesecu februarju, natandneje 21.2.2019 je pri pristojnem ministru
dogovo{en sestanek, na katerem bo med drugim izpostavljena tudi problematika suhega
zadrievalnika in okoljevarstvenega dovoljenja (GLOBAL AVTO d.o.o.).
o
Ali obstaja kakrSnakoli moZnost za ureditev umiritve prometa na cestnem odseku v delu med
cerkvijo in veroudno udilnico, saj se tam po kondanju verouka zadrZuje vedje Stevilo otrok?
Zupanje povedal, daje cesta v tem delu zelo ozka, novi lastnik zapuidene hiSe, ki se nahaja v tem delu
trga je Le podal soglasje, za Siritev cestisda. Ta cesta drugade predstavlja tudi dovoz do Kmetijske
zadruge in dovoz za urgentna vozila in dovoz do stavb , ki so v lasti Inde d.d.v stedaju, za katere se je
pojavil kupec, kar posledidno pomeni povedanje prometa po tej cesti.
o
Kako daledje obdina z izpladevanjem kredita za Vednamensko Sportno dvorano Vransko?
Ltryan je odgovoril, da bo kedit popladan v leto 2027 , vsako leto obdina plada 140.000€ glavnice,
obresti, pa so zardi zelo nizkega EURIBORA minimalne.
.
Alije predvidena kakina Siritev dejavnosti izven Sportne dvorane na zunanje obmodje?
Zupanje povedal, da bo najbrZ potrebno narediti korak v to smer, ko se bo pojavila potreba po Siritvi
vrtca, drugade je za podrodje iportnega parka Videm 2e izdelana idejna zasnova, katero je
sof;.nancirala Nogometna zveza Slovenije. Obdina je v letu 201I pridobila gradbeno dovoljenje za
izgradnjo 5e ene in pol igralnice in ko bo pri5lo do pridetka del, bo potrebno re5iti problem koriSdenja
prostorov vrtca, katere sedaj uporabljajo 5portniki.
6) Rafael Novak
.
Kaj je novega v zevzi z dokondanjem naselja Sondni vrtovi v Brodeh?
i.ryan je povedal, daja zadeva v zasebni lasti, naj bi pa DUTB (slaba banka) prodajala deleZ podjetja
Gradis skupine G-v stedaju, kupec naj bi bil dosedanji manjSinski lastnik, ki je zagotovil, da naj bi
takoj po odkupu deleza projekt tudi dokondal. Obdina Zal v tej zadevi nima nobenih pristojnosti.
d) Danilo Stante
o
Kakoje z lnde d.d.- v stedaju alije zadeva prodana ali ne?
ltryan je povedal, da je v naslednjem tednu na obdini organiziran sestanek s stedajno upraviteljico in
kupcem, ker je potrebno urediti 5e dolodene relacije, kot je cesta dez most, parkiri56e in cesto, ki
poteka do stanovanjskega objekta Pristolid in je predmet kategorizacije cest. Kupec je znan, to je
podjetje Bijol, d.o.o., ki ima namen biv5i upravni objekt Inde spremeniti v vedstanovanjski objekt, v
proizvodni hali, kije na desni strani. pa ima namen organizirati proizvodnjo.
.
Alije na cesti oziroma kriZi5du pri cerkvi moZno postaviti cestno ogledalo?
ilupan je odgovoril, da je zadeva Ze bila obravnavana, tudi s strani Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu. Odlodeno je bilo, da se postavi znak STOP, ki pomeni, da mora voznik ustaviti in
pogledati, de je nadaljevanje voinje vamo, kar je po mnenju dlanov Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu veliko bolj vamo kot samo prometno ogledalo.
e) Peter Reber5ek

.

Kak5ni so nadrti obdine za Sirjenje pogrebnih storitev?

Lupan je odgovoril, da obdinav zvezi s tem nima nobenih nadrtov.

o
Ali obstaja moZnost, da se na pokopaliSdu uredi prostor na katerem bi se lahko opravil razros
pepela in kaklni bi bili stro5ki?
Zupanje odgovoril, daje priprava prostora za ta namen v nadrtu oziroma,je nadrt Ze izdelan, v kolikor
bodo dopu5dale finandne moinosti bo tudi realiziran, kdaj bo to moZno, trenutno ni mogode povedati.
o
Ali obstaja moZnost sanacije razpoke na cesti5de na relaciji Brode-Seloje, kjer iz cesti5da tede
podzemna voda, v zimskih mesecih ta voda zamrzne in tako obstaja nevarnost za voznike in kakini bi
bili stroiki v primeru sanacije?
Ztpan je odgovoril, da so vse ceste dane v vzdrZevanje Energetiki Projekt, d.o.o., ki v skladu z
koncesijsko pogodbo izvaja vzdrZevanje lokalnih cest, javnih poti in javnih povriin, med drugim
vzdrZujejo tudi to cesto, tako, da se sproti krpajo udame jame, za celostno sanacijo trenutno obdina Zal
nima denarja. Y zvezi s stroSki sanacijeje Zupan povedal, daje najprej potrebno opraviti popis del, ki
ga opravi pristojen strokovnjak, natoje potrebno dobiti 5e izvajalca del.
4

f) Brigita Gosak
.
Kako poteka izvajanje del na projektu >Grofice< v iepljah in kak5en je nadrt za izgradnjo
naslednjih pet stanovanjskih objektov ter kako kaZe z nakupom oziroma prodajo stanovanj ?
Zupan je povedal, da naj bi bila stanovanja razprodana, dela potekajo v skladu z gradbenim
dovoljenjem.
o
Podala je pobudo, da se na javni poti od stanovanjskega objekta ieplje 2 do stanovanjskega
objekta ieplje 3, postavi ovira za umirajanje prometa na cesti5du, saj v tem delu veliko malih otiok.
Zrpan je povedal, daje v tem delu cesti5de zelo ozko, z obvladovanjem hitrosti se pojavljao teZave na
celotnemobmodju obdine, ne samo v tem delu. Zupan je predlagal, da dlani Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu opravijo ogled.
g) Adrijana Ferme
- Ali je cesta Lodica-Zaplanina-Limovce ozloma del ceste na odseku v spodnji Zaplanini (od
Dobr5ka), kjerje udor, v nadrtu za sanacijo?
Zupan je odgovoril, da sta v tem delu dva udora, ki sta oba v prioritetah za sanacijo. Za udor (Kralj) je
Ze pripravljen projekt, kdaj bo zagotovljen denar s strani drZave se 5e pa tmutno ne ve.
.
Kdaj se bo uredila ograja ob cesti za spodnje Limovce?
Zupanje povedal, da se bo ograja uredila, takoj ko bo to mogode.
.
Kdaj se bo opravila sanacija udora na tP 490202 Lodica-irni Vrh-Zahomce?
Lupan je odgovoril, da se trenutno ne da izvajati del z asfaltno maso, ko se bodo ta dela pridela
izvajati, se bo tudi ta udor saniral.
.
Kaj je delo pregledeniSke sluZbe, kdo disti kanale in propuste na lokalnih cestah ter javnih
poteh in zakaj morajo va5dani ta dela opravljati sami?
Zupan je odgovoril, da je delo preglednika zapisano v pravilniku o vzdrZevanju cest. Cesta na
Limovcah spada v kategorijo pregledov enkat mesedno, drugade se lokalne ceste pregledujejo enkrat
tedensko in zbime kajerrlre ceste dvakat tedensko. Povedal je, da je bilo diSdenje kanalov in
propustov opravljeno Ze vsaj dvakat, problem se pojavi ker se v tem delu kanali in propusti namemo
zasujejo in zato ne morejo sluZiti svojemu namenu, za kar obstaja tudi fotodokumentacija. V primeru
ponovnega zasutja propustov in odtodnih cevi, se bo spet opravil pregled s koncesionarjem.
Gospa Fermetovaje 5e dodala, daje teZava pri njihovem stanovanjskem objektu, kjer poteka odtok, ki
je speljan pod cesto do starejSe stanovansjke hiSe in ni v njihovi lasti. V delu kjer se odtok kondaje ta
zamaSen, di5denje, pa naj bi opravili gasilci.
Zupan je odgovoril, da navedbe, da koncesionar naj ne bi opravljal svojega dela na tem delu ceste ni
resniden, o tem je potekal Ze tudi pogovor s predsednikom valkage odbora. Obdina se v primerih, ko
se diSdenje propustov in kanalov s strani obdanov ne dovoli, posluZuje storitev medobdinske
inSpekcije. V tem dasu se je ista preblematika pokazala tudi na cesti Praprede-Vologa, kjer je ogled
opravil inlpektor, ki je ustrezno ukepal.
h) Sonja Cencelj
.
Alije bila pobuda za postavitev prometnega ogledala javni poti 992501 Preprede-Merinca pri
hisni Stevilki Jeronim 57 (Petek), 2e relaizirana?
Zupanje odgovoril, da Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pobude 5e ni obravnaval.
o
Kako daled je projekt gradnje nove transformatorske postaje za elektridno energijo v Malih
Prapredah?
Zupan je povedal, daje bilo s strani obdine Ze pred dasom podano soglasje k projektu, poslanihje
tud ved pozivov na Elektro Celje,d.d., ial pa na izvajanje del obdina nima vpliva.
Kdaj se bo uredil udor na cesti5du na relaciji Merinca-Prosivnik?
Zupan je povedal, da ko se bodo pridela dela z asfaltno maso, se bo uerdil tudi ta udor.

bilo

.

i) JoZe Matko
Kdaj se bo pridelo z deli na cesti Brode-Te5ova?
i
Zrryan je odgovoril, da so proradunska sredstva za sanacijo cest, za leto 2019 Ze porabljena, tako, da
razen manjkajodih del na cesti Parprede- Lipa se sanacijskih del na dugih cestah ne bo opravljalo, saj
ni razpoloZljivih sredstev.
j) Marjan Pedovnik
.
Podalje pobudo za priklop svetilk zajavno razsvetljavo pri Podgozdu.
Zupan je povedal, da so se pri izvedbi del pojavile teZave, ko bodo te odpravljene se bodo dela
dokondala.
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K loiki 3 Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja, GLOBAL AVTO, d,o.o. Vransko 57,3305
Vransko
Lryan je po uvodni obrazloZitvi besedo podal Rozaliji Ciglar, ki je zadevo podrobneje predstavila. Po
obrazloZitvije odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa:
- 11 glasov ZA

-

0 glasov PROTI

Ltpan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 17

Obiinski svet ObIine Vmnsko se je seznanil z Okoljevarstvenim dovoljenjem Et. 35472-371201G
29 z dne 7.12,2018, ki ga je Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova
lb, Ljubljana izdalo upmvljavcu GLOBAL AVTO d.o.o. Zgornji Prhovec 7, in pritoibo Obiine
Vransko z dne 20.12.2018 ter pooblastil iupana in oblinsko upravo, da uporabi vst pravna
sredstva za razveljavitev omenjenega okoljevarstvenega dovoljenja za razgradnjo izrabljenih
vozil in predelavo nevarnih odpadkov.
K loiki 4 Odlok o kategorizaciji ohiinskih cest obiine Vransko, 1. obravnava
Zupan je podal uvodno obrazloZitev ter predal besedo predstavniku podjetja LOCUS, d .o.o. Uro5u
Kraiku, ki je zadevo podrobneje predstavil, nato je odprl razprayo v kateri je sodelovala Adrijan
Ferme.
Sledito je glasovanje o Odloku o kategorizaciji obdinskih cest obdine Vransko v prvi obrauravi:
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Lqan je ugotovil, daje bil sprejet
Sklep 5t. 18
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o kategoriz:ciji obtinskih cest obtine Vransko v
prvem branju ter ga po5lje v 30 dnevno javno obravnavo na krajevno obiiajen naiin, v iasu od
6.2.2019 do 8.3.2019.

Zupan je predlagal da se toEke obravnavajo kot sledi:
K toiki 10lzdaja soglasja k ceni storitve pomoi na domu, z veljavnostjo od 01.03.2019
Uvodno obrazloZitev je podal Zupan in predal besedo direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojci
Hrastnik, ki je zadevo podrobneje obrazloiila, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali Kristina
Bogataj, Sonja Cencelj, Matko JoZe in Peter Reber5ek.
Sledilo je glasovanje o sklepa za izdajo soglasja k ceni storitve pomod na domu:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 19
Obtinski svet Obiine Vransko poda soglasje k ceni storitve v viSini 18,78 EUR. Subvencija
obline zna5a 13,42 EUR, cena za uporabnike storitve zna5a 5;35 EUR na uro.
Cena velja od 1.3.2019 dalje.

K toiki 12 Sprememba cene toplih obrokov za socialno ogroZene obEane Obiine Vransko za leto
2019
Uvodno obrazloZitev je podal Zupan, ter predal besedo direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojci
Hrastnik, ki je zadevo podrobneje obrazloLila, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali Peter
Reber5ek, JoZe Matko in Rafael Novak.
Sledilo je glasovanje o sklepa o spremembi cene toplih obrokov za socialno ogroZene obdane Obdine
Vransko za leto 2019:
11 glasov ZA
0 glasov PROTI

-
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hupan je ugotovil, daje bil sprejet:

Sklep 5t.20

ObEinski svet Obiine Vransko poda soglasje k ceni storitve >>Priprava in razdelitev toplih
obrokov za socialno ogroiene ob6ane obiine Vransko<< v vi5ini 2,80 EUR. Cena velja od 1. 1.
2019 dalje.

K toiki 7 Sklep o spremembi Sklepa o dololitvi cen programov pred5olske vzgoje, dodatnih
zniianjih plalil in poEitni5kih rezervacij v vrtcih na obmoiju obiine Vransko.
Zupan je podal uvodno obrazloZitev, ter predal besedo ravnateljici OS Vransko-Tabor Majdi Pikl, ki je
zadevo podrobneje razloLila, nato je odprl razprav kateri so sodelovali Adrijana Ferme, JoZe Matko,
Brigita Gosak, Peter Reber5ek, Sonja Cencelj in Rafael Novak.
Sledilo ja glasovanje o sklepa o spremembi Sklepa o doloditvi cen programov pred5olske vzgoje,
dodatnih zniLanjih pladil in poditniSkih rezervacij v vrtcih na obmodju obdine Vransko:

-

2 glasov ZA
9 glasov PROTI

Luprnje ugotovil, da sklep o spremembi Sklepa o doloEitvi cen programov pred5olske vzgoje,
dodatnih zniianjih plaEil in poiitni5kih rezervacij v vrtcih na obmoiju obiine Vransko, ni bil
sprejet.

K toiki 6 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluibe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
ii5Eenja komunalne odpadne vode

je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega podjetja Zalec, d.o.o., Igorju Glu5idu, ki je
podrobneje obrazloLil oba elaborata in predloge sklepov. Po kondani obrazloZitvi je Zupan odprl
raryrav v kateri so sodelovali Peter Reber5ek, Rafael Novak, Kristina Bogataj, Sonja Cencelj in
Zupan

Adrijana Ferme.
Sledilo o glasovanje o potrditvi Elaboratov o oblikovanju cen storitev javne sluZbe oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in di5denja komunalne odpadne vode ter potrditvi predloga sklepov za potrditev cen
komunalnih storitev:

-

9 glasov ZA
2 glasov PROTI

Ztpan je ugotovil, da so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklen 51.21

Obiinski svet ObEine Vransko potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluibe oskrbe
s pitno vodo, odvajanja in ii5ienja komunalne odpadne vode v obiini Vransko, 5t. 212015 121012019, z dne 21.01.2019.

Sklep 5t.22

Obiinski svet Obiine Vransko potrjuje ceno storitve oskrbe

s

pitno vodo (potrjena cena), ki je

sestavljena iz:

a)

omreinine za oskrbo s pitno vodo, doloEene glede na zmogljivost prikljuEka, doloieno

s

premerom vodomera, v naslednji vi5ini:

ztp.
5t.

I

)
3
4
5
6
7

Premer
Vodomera

DN<20
20<DN<40
40 <DN< 50
50 <DN< 65
65 <DN< 80
80

DN < 100

100<DN<150

Faktor
omreinine

Cena omreinine
Brez DDV

I

5,6720 €
17,0160 €

3
10
15

30
50
100

56,7200 C

85,0800 €
I
€
€
567
€

Z

% DDV
6,2108 €
18,6325

C

62,1084€
93,1626€
t86,3252€
31
€
€
7

8

150

DN

c

200

I

680 €

Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.

b)

vodarine (enota mere: dobavljena pitna voda ali normirana poraba pitne vode v m3)
zap. Vrsta
Cena
5t.
opravliania dejavnosti
Brez DDV
Z9,S o/"DDV
1
Vodarina
0,5500 €
0.6023 e
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.

Sklen 5t.23
ObEinski svet ObEine Vransko potrjuje ceno storitve odvajanja in ii5Eenja komunalne in
padavinske odpadne vode (potrjena cena), ki je sestavljena iz:

komunalne in padavinske odpadne vode, doloEene glede na
zmogljivost prikljuika, doloEeno s premerom vodomera, v naslednji vi5ini:

a) omreinine za odvajanje
zrp. Premer
5t.

vodomera

I

DN

,,

3
4
5
6
7
8

Fa}tor
omreinine

Brez DDV

29,5 ohDDy

1

6,6712 C
20,0136 €

7,3050 €
21,9149 C

20

20<DN<40
40 DN<50
50<DN<65
65 DN<80
80<DN<100

Cena om re Lnine (€/me s e c/v o do me r)

3
10
15

30

100<DN<150

50
100

150 < DN

200

66,7120 C

73,0496e

100,0680 €
200,1360 €
333,5600 €
667,1200 C
1.334,2400 C

109,5745 e

219,t489

€,

365,2482e
730,4964

C

1.460,9928C

Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.

b) omreZnine za ii5ienje komunalne in

padavinske odpadne vode, doloEene glede na
zmogljivost prikljuEka, doloieno s premerom vodomera, v naslednji vi5ini:

ztp. Premer
5t.
1

,
3
4
5
6
7
8

vodomera

DN<20
20<DN<40
40sDN<50
50<DN<65
65sDN<80

m re

ilnine (€/me s e c/v o do me r)

I

3,0319 €
9,0957 e
30,3190 €

3
10
15

150 < DN

200

DN < 100

o

Brez DDV

100<DN<150

80

Cena

omrezntne

30
50
100

Cena se uporablja od

c)

Faktor

€
€
€

€
€

3,3199
9,9599
33,1993
49,7990
99,5979
165,9965

€
€

663,9861 €

45,4785 C

90,9570
151,5950
303,1900
606,3800

29,5 o/"DDV

C

e
€

l. marca 2019 dalje.

cene storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (enota mere: dobavljena
pitna voda, ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem v m3)
zrp. Vrsta
Cena
5t.
opravliania deiavnosti
Brez DDV 29,5 ohDDY
1
Odvaianie komunalne in padavinske odpadne vode
0,4677 C
0,5121€
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.
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d) cene storitve

Ei5Eenja komunalne

in padavinske odpadne vode (enota mere: dobavljena

pitna voda, ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem in zakljuii s iistilno napravo v m31
Z,ap. Vrsta
Cena
5t.
opravljanja dej avnosti
Brez DDV 29,5 oADDV
I
CiSIenje komunalne in padavinske odpadne vode
0,7075 €.
0,7747 C
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.

e)

cene storitve, povezane

z greznicami in malimi komunalnimi iistilnimi napravami(

enota

mere: dobavljena pitna voda, ki se odvaja v nepretoino greznico, obstojeio greznico ali malo
komunalno Eistilno
v m3)
za,p. Vrsta
Cena
5t.
opravli ania dei avnosti
Brez DDV 29,5 o/"DDV
I
Storitve, povezane zgreznicami in MKCN
0,5565 €
0,6094 €
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.
Sklen 5t.24
Obdinski svet ObEine Vransko potrdi, da se sprejete cene objavijo na spletni strani JKP Lalec,
d.o.o..

K toiki 5 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne

gospodarske javne sluibe

operaterja distribucijskega omreija zemeljskega plina v Obiini Vransko, 1. obravnava
Zupan je podalobrazloZitev ter odprl razpravo v kateri sta sodelovala Brigita Gosak in Peter Reber5ek.
Sledilo ja glasovanje o Odloku o podelitvi koncesije za inrajanje izbirne lokalne gospodarske javne
sluZbe operaterja distribucijskega omreZja zemeljskega plina v Obdini Vransko v prvi obravnavi:
- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t.25
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o podelitvi koncesije

zr izvajanje izbirne lokalne
javne
plina v ObEini
zemeljskega
gospodarske
sluZbe operaterja distribucijskega omreija
javno
obravnavo.
Vransko, v prvi obravnavi in ga posreduje v 30-dnevno

K toiki 8

Sklep

o

povpreEni gradbeni ceni

in

povpreEnih stro5kih komunalnega urejanja

stavbnega zemlji5ia za obmoEje obiine Vransko zaleto2019
lupanjepodal podrobnejSo obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Sklepu o povpredni gradbeni ceni in povprednih stro5kih komunalnega
urejanja stavbnega zemlji5da za obmodje obdine Vransko zaleto 2019;.

- ll glasovZA
- 0 glasov PROTI

je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t.26
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme sklep o povpreini gradbeni ceni in povpreEnih stro5kih
komunalnega urejanja stavbnega zemlji5ia za obmoije obiine Vransko zaleto 2019.
Zupan

K toiki 9 Sklep o vrednosti toEke za doloEitev viSine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5Ea
za obmoije obEine Vransko za.leto 2019
Zupan je podal podrobnej5o obrazloLitev, nato je odprlrazpravo v kateri ninihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sklepu o vrednostitodke za doloditev vi5ine nadomestila za uporabo stavbnega
zemlji5da za obmodje obdine Vransko zaleto 2019:
9

I

glasov ZA
glasov
0
PROTI
1

Zupan je ugotovil, daje bil spreiet
Skleo 5t. 27

Obiinski svet ObIine Vransko sprejme Sklep o vrednosti tolke za doloiitev vi5ine nadomestila
za uporabo stavbnega zemlji5ta za obmolje obline Vransko za leto 2019.

l

toiki l soglasje k sprejemu preli5lenega besedila Statuta ZD<dr. Joieta Potrate< Zalec
Zupan je podal podrobnejSo obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o soglasju k sprejemu predisdenega besedila Statuta ZD<dr. JoZeta Potrate<

K

Zalec:

Zupan

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI
je ugotovil, daje bil sprejet:

Sklen 5t. 28
ObEinski svet ObIine Vransko podaja soglasje k sprejemu preiiSlenega besedila Statuta ZD
Joletr Potrate<< i,alec v predloienem besedilu.

(dr.

K loiki 13 Dopolnitev Letnega natrta ravnanja s stvarnim premoienjem Obiine Vransko za leto
2019
Lryan je podal podrobnej5o obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri sta sodelovala JoZe Matko in
Peter ReberSek.

Sledilo

je

glasovanje o dopolnitvi Letnega nadrta ravnanja s stvamim premoZenjem Obdine Vransko

za leto 2019:

-

l1 glasov ZA
0 glasov PROTI

lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 29

Obiinski svet Obiine Vransko sprejme dopolnitev Letnega nalrta ravnanja s stvarnim
premoienjem Obiine Vransko za leto 2019 v predloienem besedilu.

K toiki 14 Spremembe in dopolnitev nairta razvojnih programov za obdobje od 2019 do 2022
Lupan je podat podrobnej5o obrazloZitev, nato je odprl rivpravo v kateri so sodelovali JoZe Matko,
Sonja Cencelj in Peter Reber5ek.
Sledilo je glasovanje o spremembah in dopolnitvi nadrta razvojnih programov za obdobje od 2019 do
2022:

-

l1 glasov ZA
0 gtasov PROTI

lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 30
Obiinski svet ObEine Vransko potrdi spremembe in dopolnitev NaErta razvojnih programov za
obdobje od 2019 do 2022 v predloienem besedilu.

K toiki 15 Dopolnitev Pravilnika o platah in drugih prejemkih obiinskih funkcionarjev, Ilanov
delovnih teles obEinskega sveta in ilanov drugih oblinskih organov ObIine Vransko
Zupan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja
Brigiti Gosak, ki je podala podrobnej5o obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovala
JoZe Matko in Peter Reberiek .
Sledilo je glasovanje od dopolnitvi Pravilnika o pladah in drugih prejemkih obdinskih funkcionarjev,
dlanov delovnih teles obdinskega sveta in dlanov drugih obdinskih organov Obdine Vransko:

l0

l1 glasov ZA
0 glasov PROTI

lupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklen 5t.31
ObEinski svet Obiine Vransko sprejme Dopolnitev Pravilnika o plaEah in drugih prejemkih

obIinskih funkcionarjev, Elanov delovnih teles obiinskega sveta in ilanov drugih obiinskih
organov ObEine Vransko v predloZenem besedilu.
K toiki 16 Imenovanje ilanov nadzornega odbora, Elanov stalnih delovnih teles obiinskega sveta
i-n predstavnika ObEine Vransko v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo SavinjskoSaleSka
1upan je podal uvodno obrazloZitev in povedal, da bo na podlagi zahteve svetni5ke skupine NSi
glasovanje o imenovanju dlanov nadzornega odbora, dlanov stalnih delovnih teles obdinskega sveta in
predstavnika Obdine Vransko v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Sale5ka
potekalo tajno ter predlagal svetnikom, da podajo predloge za sestavo tri (3) dlanske komisije za

izvedbo tajnega glasovanja.
Svetniki so predlagali sestavo

tri (3) dlanske komisije za iztredbo tajnega

glasovanja

v

naslednji

sestavi:
1.

Brigita Gosak, predsednica

2. Nata5a Juhart, dlanica
3. Breda ivan, dlanica

je glasovanje o imenovanju tri (3) dlanske komisije zaizvedbo tajnega glasovanja v naslednji

Sledilo
sestavi:

l. Brigita Gosak, predsednica
2. Nata5a Juhart, dlanica
3. Breda ivan, dlanica
11 glasov ZA

-

-

0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil,
Sklen 5t.32

da

je bil sprejet:

Obiinski svet imenuje tri (3) ilanske komisije za izvedbo tajnega glasovanja v naslednji sestavi:
1. Brigita Gosak, predsednica
2. Nata5a Juhart, Elanica
3. Breda ioao, Elanica
Sledilo je tajno glasovanje, ki je potekalo od 23.20 do 24.00.

Potrjeni so bili Elani nadzornega odbora, Elanov stalnih delovnih teles obEinskega sveta in
predstavnika Obiine Vransko v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo SavinjskoSale5ka, kot sledi (glej zapisnik o izvedbi tajnega glasovanja):
Sklep 51.33
Imenuje se nadzorni odbor v sestavi:

zap. Predlagatelj

KandidaU-ka

5t.

I

OO NSi Vransko

DOLAR Karmen

)

OO NSi Vransko

KROPTVSBK
Simona

3.

OO NSi Vransko

LENCL Jtnez

ll

Sklen 51.34

Oblinski svet Obtine Vransko imenuje Odbor za negospodarstvo in javne sluibe druZbene
avnosti v sestavi kot sledi:
zap.

Predlagatelj

Kandidat/-ka

Opomba

OO NSi Vransko

STANTE Danilo

ilan

5t.
1

obEinskega
sveta
2.

OO NSi Vransko

BOGATAJ Kristina

ilanica
obiinskega
sveta

J.

OO SDS Vransko

evlN

ilanica

Breda

obEinskega
sveta
4.

OO NSi Vransko

JERMAN Valerija

zunanja ilanica

5

OO NSi Vransko

PODBREGAR

zunanja Ilanica

DAMIJAI\A

Sklen 5t.35
zap.

varstvo

atn

avne sluZbe v sestavi:

se odbor za
Predlagatelj

Kandidat/-ka

Opomba

OO NSi Vransko

NOVAK Rafael

Elan

5t.
1

obiinskega
sveta
2.

OO NSi Vransko

STANTE Danilo

ilan
obEinskega
sveta

3.

OO SDS Vransko

REBERSEK Peter

Elan

oblinskega
sveta
4.

OO NSi Vransko

SKOK

zunanja Elanica

LEBENI.NIK
Polona
5

OO NSi Vransko

ARH Petra

zunanja Elanica

Sklen 51.36
zap.

eln

se odbor za
Predlagatelj

Kandidat/-ka

Opomba

OO NSi Vransko

CENCELJ Sonja

Elanica

Z

i v sestavi

5t.

l.

obEinskega
sveta
2.

OO NSi Vransko

FERME Adrijana

Elanica

oblinskega
sveta

t2

3.

OO NSi Vransko

MATKO Joie

Elan

obiinskega
svets
4.

OO NSi Vransko

PECOVNIK Janko

zunanji ilan

5

OO NSi Vransko

UCAKAR Rafael

zunanja Elan

Sklep 5t.37
Imenuje se odbor za kmetijstvo v sestavi
z'ap.

Predlagatelj

Kandidat/-ka

Opomba

OO NSi Vransko

CENCELJ Sonja

ilanica

5t.

I

obiinskega
sveta
2

OO NSi Vransko

FERME Adrijana

Elanica

obiinskega
sveta
J

OO NSi Vransko

NOVAK Rafael

Elan
obEinskega
sveta

4.

OO NSi Vransko

URANKAR Nata5a

zunanja Ilanica

5

OO NSi Vransko

KOKO\AIIK Ivan

zunanji ilan

Sklep 51.38

ObEinski svet Obiine Vransko imenuje za predstavnico ObEine Vransko v Svetu lokalnih
skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Sale5ka, Ano Gra5inar, Vologa 10r 3305 Vransko.

11. Razno:/

Sejaje bila zakljudena ob 00.15

Zapisala.,

ZupaN

Mateja

F

l3

