
Stevilka: 0320i2019 Vransko, 9 .4 .2019

ZAPISNIK

3. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 9.4.2019, 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, Nataia Juhail, Adrijana Ferme in Brigita
Gosak
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: /
- obdinska uprava: Zupan Franc Suinik, Marija Jerman in Mateja Godler
- ostali prisotni: UPI Ljudska univerza Lalec, Franja Centrih; Medobdinska sploina knjiZnica Zalec,
Jolanda Zeleznik; Glasbena Sola )Risto Savin > Zalec, Gorazd Kozmus; ZD >>toieta Potrate< Zalec,
Hana Suster Erjavec; OS Vransko Tabor, Majda Pikl; Tavod za kulturo, turizem in Sport Vransko,
Suzana Felicijan BratoZ in Energetika Projekt, d.o.o., Janko Drda
- ostali opravideno odsotni: II. OS Zalec, Petra Prainikar Petrovid
- mediji: VTV, Ksenija Rozman

Po uvodnem pozdravuje Zupan ugotovil, daje bilo ob 20. uri prisotnih l1 dlanov obdinskega sveta.

. Sprejem dnevnega reda
Ztspan je umaknil 4. todko predlaganega dnevnega reda: Odlok o kategorizaciji obdinskih cest obdine
Vransko, 2. obrar.nava in sprejem dner.nega reda ter predlagal naslednjo razSiritev dnevnega reda;

- za predlagano todko 13 Porodilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
sluZbe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omreZja toplote na obmodju Obdine
Vransko v letu 2018, se umti nova dodatna toEka 14, ki se glasi:

14. Dopolnitev Letnega nadrta ravnanja s stvarnim premoienjem Obtine Vransko za leto 2Ol9

Pripomb na podani predlog raziiritve dnevnega reda ni bilo, zatoje sledilo glasovanje o raziiritvi
dnermega reda:

- I lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 39
Oblinski svet Obiine Vransko potrdi razliritev dnevnega reda z novo uvrileno toiko.

Slediloje glasovanje o dopolnjenem predlaganem dner"nem redu:
- l1 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
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Skleo 5t. 40
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje Obiinskega sveta ObEine Vransko z
5.2.2018 in zapisnika f. izredne seje Oblinskega sveta Obiine Vransko z 26.2.2019
2. Pobude in vpraisnjr svetnikov
3. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne sluibe operaterja
distribucijskega omreija zemeljskega plina v Obiini Vransko, 2. obravnava in sprejem
4. Odlok o dololitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
prostora in nadomestila stro5kov lokacijske preveritve v ObIini Vransko, hitri postopek
5. Seznanitev s porotili o poslovanju Upi Ljudske univerze Zalec, Medoblinske spto5ne
knjiinice Zalec, Glasbene Sole >Risto Savin >> Zalec, II. OS Zatec, OS Vransko-T abor, JZ D
>xloieta Potrate<< Ltlec in Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko za leto 2018
6. Sklep o potrditvi predloga sprcmemb obiinske meje med Obiino Vransko in ObEino Zagorje
ob Savi
7. Podelitev priznanj ObIine Vransko za leto 2018
8. Financiranje politilnih strank v obdobju 2019-2022
9. Povrnitev strolkov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje na lokalnih votitvah
2018
10, Letno poroEilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nairta lokalnega energetskega koncepta in
o njihovih udinkih za leto 2018
11. Poroiilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih sluib rednega
vzdrievanja obiinskih cest ter urejanja in EiStenja javnih povr5in na obmoEju Obline Vransko
v letu 2018
12. PoroEilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluZbe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omreija toplote na obmolju ObIine Vransko v letu 2018
13. Dopolnitev Letnega nairta ravnanja s stvarnim premoZenjem ObIine Vransko za leto 2019
14. Tekoie zadeve
14.1. Vloga Lovske druiine Vransko za sofinanciranje pri nabavi mulierja
14,2. Vloga Ztpnije Vransko za denarno pomol pri obnovi podfiega obzidja pri podruZnilni
cerkvi Sv. Mohorja in Fortunatr v Stopniku
14.3. Sofinanciranje hi5nih prikljuikov v sklopu obnove LC 490112 Praprele-Lipa, II. faza, v
naselju Vologa
15. Razno

K toiki I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje ObEinskega sveta ObEine Vransko
z 5.2.2018 in zapisnika l. izredne seje Oblinskega sveta Obiine Vransko z 26.2.2019
JoZe Matko je podal pripombo na zapisnik 2. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, in sicer,
da se v obrazloZitev k obravnavani todki 7 doda zapis viSine predloga poviSanja ekonomske cene ter
se zapiSe kot sledi:
Zupan je ugotovil, da je bil predlog sklepa o povi5anju cen programov predSolske vzgoje v vrtcih na
obmodju obdine Vransko v vi5ini 8,5 o/o zavmjen.

Sledilo je glasovanje o potrditvi dopolnjenega zapisnika 2. redne seje Obdinskega sveta Obdine
Vransko z 5.2.2018:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

ltpan 1e ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 41
Obiinski svet ObIine Vransko potrdi dopolnjen zapisnik 2. redne seje ObEinskega sveta Obiine
Vransko z 5,2.2018.

Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika l. izredne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, z
26.2.2019:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI
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Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 42
Oblinski svet ObEine Vransko potrdi zapisnik l. izredne seje Obtinskega sveta Obiine Vransko,
z 26.2.2019 v predloienem.

K toiki 5 S-eznanitev s porolili o poslovanju Upj Ljudske gni"verze Za.lec, Medobiinske splo5ne
knjiinice Zalec, Gtasbene Sole >Risto Savin > Zalec, II. OS Zalec, OS Vransko-Tabor, JZ ZD
>Ioieta Potrate( i,alec in Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko za leto 2018
Zupan je po uvodni obrazloZitvi predal besedo predstar.nikom javnih zavodov kot sledi:

o UPI Ljudska univerza Zalec obrazloZitev je podala direktorica Franja Centrih. Po kondani
obrazloi:itvi je iupan odprl razpravo, v kateri ni nihde sodeloval.

Slediloje glasovanje o seznanitvi s porodilom o poslovanju Upi Ljudske univerze Zalec
zaleto 2018:.

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

o Medobdinska sploina knjiZnica Lalec obrazloLitev je podala direktorica Jolanda ileleznik. Po
kondani obrazloiitvi je Zupan odprl razpravo, v kateri je sodeloval Peter Reber5ek.

Sledilo je glasovanje o semanitvi s porodilom o poslovanju Medobdinske sploine knjiZnice Zalec za
leto 2018:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

o Glasbena Sola >Risto Savin> Zalec; obrazloZitev je podal ravnatelj Gorazd Kozmus. Po
kondani obrazloZitvi je Zupan odprl razpravo, v kateri ni nihde sodeloval.

Sledilo je glasovanje o seznanitvi s porodilom o poslovanju Glasbene Sole )Risto Savin) Zalec za leto
2018:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

. II. OS lalec zaradi odsotnosti ravnateljice Petre Prainikar Petrovid je obrazloZitev podal
Zupan, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.

Sleditoje glasovanje o seznanitvi s porodilom o poslovanju ll. OS Zalec za leto 2018:
- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

. OS Vransko-Tabor; obrazloZitev je podala ravnateljica Majda Pikl. i\ryan je pri obravnavi te
todke obrazloZil 5e predlog sklepa v zvezi z uporabo deleZa preseZka prihodkov nad odhodki
Javnega zavoda Osnovna Sola Vransko - Tabor za poslomo leto 2018, natoje odprl razprayo
v kateri je sodeloval JoZe Matko.

Slediloje glasovanje o semaniwi s porodilom o poslovanju Osnovne Sole Vransko-Tabor za leto 2018:
- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Sledilo je glasovanje o sklepu o uporabi deleia preseZka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda
Osnovna Sola Vransko - Tabor za poslor.no leto 2018:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 43
ObEinski svet Obiine Vransko sprejme sklep o uporabi 63"/o deleLa preseZka prihodkov nad
odhodki Javnega zavoda Osnovna Sola Vransko - Tabor za poslovno leto 2018 v predloZenem
besedilu.

lZ ZD >JoLeta Potrate< Zalec; obrazloZitev je podala direktorica Hana Suster Erjavec. Po
kondani obrazloZitvi je Zupan odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
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Sledilo je glasovanje o seznanitvi s porodilom o poslovanju JZ ZD >>toLeta Potrate<< Lalec za leto
2018:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

a Zavod,a za kulturo, turizem in Sport Vransko, obrazloLitev je podala direktorica Suzana
Felicijan Bratoi. lupan je pri obravnavi te todke obrazloZil 5e predlog sklepa v zvezi uporabo
preseZka prihodkov nad odhodki JZ Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko za leto 2018,
natoje odprl razpravo v kateri sta sodelovala Peter ReberSek in JoZe Matko.

Sledilo je glasovanje o seznanitvi s porodilom o poslovanju JZ Zavod za kulturo, turizem in Sport
Vransko za leto 2018:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Sledilo je glasovanje predlogu sklepa o uporabi preseZka prihodkov nad odhodki JZ Zwod za kulturo,
turizem in Sport Vransko za leto 2018:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

lryan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 44
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme Sklep o uporabi preseZka prihodkov nad odhodki JZ
Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko za leto 2018 v predloZenem besedilu.

Po kondanih obrazloZitvah porodilo o poslovanju javnih zavodov za leto 2018 je Zupan ugotovil, daje
bil sprejet naslednji sklep:
Sklep 5t. 45
Oblinski svet Obiine Vransko seje seznanil s poroEili o poslovanju Upi Ljudske univerze Zalec.,
Medobdinske splo5ne knjEnic e i,alec, Glasbene Sole >>Risto Savin > Zalec, II. OS Zalec, OS
Vransko-Tabor, JZ ZD >Jo eta Potrate<< Zalec in Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko
za leto 2018.

K loiki ll Poroiilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih sluib rednega
vzdrievanja obEinskih cest ter urejanja in iiSEenja javnih povrSin na obmoiju ObEine Vransko
v letu 2018
lupan je predal besedo direktorju Energetike Projekt, d. o. o. Janku Drdi, ki je podal podrobnej5o
obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali Adrijana Ferme, Peter Reber5ek in Sonja
Cencelj.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Porodilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih
javnih sluZb rednega vzdrZevanja obdinskih cest ter urejanja in di5denja javnih povr5in na obmodju
Obdine Vransko v letu 2018:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 46
Obiinski svet Obiine Vransko se je seznanil s Poroiilom koncesionarja o poslovanju in
izvajanju gospodarskih javnih sluZb rednega vzdrievanja obEinskih cest ter urejanja in Ei5Eenja
javnih povrlin na obmoiju Obiine Vransko v letu 2018.

K loCki 12 Poro[ilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne sluibe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omreija toplote na obmoEju Obiine Vransko v letu 2018
Ztpan je predal besedo direktorju Energetike Projekt, d. o. o. Janku Drdi, ki je podal podrobnej5o
obrazloLitev, natoje odprl ruzpra\o v kateri sta sodelovala Marjan Pedovnik in Nataia Juhart. Marjan
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Pedovnik je predlagal, da Energetika Projekt, d.o.o., na svoji spletni strani objavi telefonsko Stevilko
deZume osebe na katero se uporabniki lahko v primeru okvar obmejo.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Porodilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske
javne slu2be dejavnosti sistemskega operaterja dishibucijskega omreZja toplote na obmodju Obdine
Vransko v letu 2018:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 47
Oblinski svet Obiine Vransko se je seznanil s Porolilom koncesionarja o poslovanju in
izvajanju gospodarske javne sluibe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omreZja
toplote na obmoiju ObIine Vransko v letu 2018.

K toiki 2 Pobude in vpralanja svetnikov
a) Brigita Gosak
- Podalaje vpraianje glede ureditve kroZnega kiZiSda na regionalni cesti v naselju ieplje.
Zupan je odgovoril, da bi bila moZnost, da se v prihodnje koZi5de preuredi tako, da se posadijo
drevesa, v tem primeru bi bilo tudi vzdrLevanje kroZi5da laZie.
b) Sonja Cencelj
- Povedala je, da se je v zvezi z ureditvijo iztokov na cestnem odseku lokalne ceste LC 490112
Praprede-Lipa na njo obmil obdan, ki ga zanima, kdaj se bo problematika, ki se je pojavila v zyezi z
iztoki, uredila.
Zupan je odgovoril, da bodo to zadevo morali urediti obdani sami.
c) JoZe Matko
- Podalje vpraianje, kdaj se bo pridelo z urejanjem makadamskih cest v obdini.
Zupan je povedal, da se program ureditve makadamskih/gozdnih cest pripravlja, potrebno bo 5e izbrati
izvajalca del. Dela bodo potekla tako kot vsako leto, gozdne cest se ulrstijo v program sanacije na dve
leti ostale ceste, ki niso gozdne, se ulrstijo v program vsako leto.
d) Breda ivan
- Podala je pisno pobudo obdanke Brigite Brvar za diSdenje potoka >Kisov5ki graben< (pisna pobuda
je priloiena zapisniku). Povedala je 5e, da so se obdani ie vedkrat obrnili na Agencijo za okolje v
Celje, kjer so jim obljubili, da bodo ta potok tudi odistili, vendar se 5e do danes ni nid zgodilo, zato
prosijo za urgenco s strani obdine.
Lryan je odgovoril, da se bo zadeva posredovala na Agencijo RS za okolje, izpostavo v Celju in na
Direkcijo RS za infarstrukturo.
- Na predlog ved obdanov predvsem starej5e generacije, je podala pobudo za izdelavo nadstreika pri
mrliSki veZici.
Zupan je odgovoril, da je bil nadrt celovite urediwe mrliSke veZice in pokopali5da narejen ie leta 2007 ,
v skladu s tem nadrtom je bilo urejeno parkiri5de in njegova okolica. V kratkorodni plan je zaradi
vedjega povpra5evanja uvridena izdelava prostora za ra^ros pepela, ial pa za ureditev nadstreska
oziroma paviljona za enkrat ni predvidenih sredstev.
- Podala je vpra5anje, kak5na je moZnost prestavitve oglasnega panoja, ki stoji pred stavbo, kjer ima
obdina svoj sedei, saj naj bi ta zastiral pogled na samo stavbo in njeno okolico?
Ztryan je odgovoril, da pano stoji na tem mestu, ker je tu najbolj frekventno mesto in zato sluLi
svojemu namenu, tako tudi ni smiselno, da bi ga prestavili kam drugam.
d) Adrijana Ferme
-" Podalaje vpra5anje, kdaj se bo postavila zaSditna ograja na cesti v Limovcah.
Zupan je povedal, da bo zaradi ne razpoloZljivih sredstev za izvedbo del potrebno podakati na drugo
polovico letoSnjega leta.
e) Danilo Stante
- Postavil je vpra5anje glede ureditve kanalizacije oziroma hi5nega prikljudka na kanalizacijo na
naslow Vransko 32 A.
Zupan je povedal, da se v tem primeru pojavlja problem lokacije prikljudnega mesta na kanalizacijo.
Obdina ima v tem primeru pristojnost doloditi novo prikljudno mesto, za drugo problematiko pa Zal
nima pristojnosti.
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f) NataSa Juhart
- Podala je pobudo za postavitev dodatne oznadevalne table za prepoved sprehajanja psov na
pokopali5du Vransko.
Zupan je povedal, da se bo pobuda upo5tevala in se bo tabla postavila.
- Podala je pobudo za namestitev vedjega Stevila ko5ev za smeti, ob sprehajalnih poteh po celotni
obdini.
ltpan je povedal, da bo leto5nja distilna akcija izvedena v jesenskem dasu. Trenutno se pobiranje
smeti ob cestah na obmodju celotne obdine, izvaja v okviru probacijskih del, ta dela se izvajajo preko
koncesionarja za vzdrLevanje javnih cest, javnih poti in javnih povr5in. Postavitev dodatnih koSev pa
najverjetneje ne bi pomagala, saj vedina ljudi odpadke medejo iz artomobilov.
- Podala je vpra5anje glede Stevilnih zpor avtoceste, ki jih izvaja DARS v dasu sanacije tunelov
oziroma al4oceste, saj se ne normalo poveda promet na regionalni cesti, zato je predlagala, da bi
DARS mogode spremenil plan izvajanja del in ne bi hkrati zapiral obeh smeri avtoceste, v tem primeru
bi bil tudi promet po regionalni cesti bolj spro5den.
Zupan je povedal, da sta s poslancem Aleksandrom Reberikom imela sestanek pri predstavnici
Direkcije RS za infrastrukturo v Ljubljani, kjerje bilo obljubljeno, da DARS-u ne bodo izdalo soglasja
za wejanje oziroma sanacijo tunelov, ne da bi na regionalni cesti pri uvozu za Vransko uredili
kroZiSde, saj se najvedji problem pojavlja pri vkljudevanju v promet na regionalno cesto, vendar do
danes 3e niso storili nidesar

K loiki 3 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarcke javne sluibe
operaterja distribucijskega omreija zemeljskega plina v ObIini Vransko, 2. obravnava in
sprejem
ObrazloZitev je podal Zupan, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Odloku o podelitvi koncesije za izvajan.je izbime lokalne gospodarske javne
sluZbe operaterja distribucijskega omreZja zemeljskega plina v Obdini Vransko:

- I l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil spre.jet:

Sklep 5t. 48
ObEinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne
gospodarske javne sluibe operaterja distribucijskega omreZja zemeljskega plina v ObEini
Vransko v predlaganem besedilu.

K toiki 4 Odlok o doloiitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe
prostora in nadomestila strolkov lokacijske preveritve v Obiini Vransko, hitri postopek
Ztpan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podaa podrobnej5o obrazloZitev, nato je odprl razpravo v
kateri so sodelovali Sonja Cencelj, JoZe Matko in Peter Reber5ek.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o doloditvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroskov lokacijske preveritve v Obdini Vransko
po hitrem postopku:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

ltpan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 49
Obiinski svet ObEine Vransko sprejme Odlok o doloiitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud
za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila strolkov lokacijske preveritve v ObIini
Vransko po hitrem postopku.

Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o doloditvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stro5kov lokacijske preveritve v Obdini Vransko:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI
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Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 50
Oblinski svet Obtine Vransko sprejme Odlok o doloiitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud
za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroskov lokacijske preveritve v Obiini
Vransko v predloienem besedilu.

K toiki 6 Sklep o potrditvi predloga sprememb obdinske meje med ObIino Vransko in Obiino
laBorle ob Savi
Zupan je predal besedo Mariji Jerman, ki je zadevo podrobneje obrazloZila, nato je odprl razpravo v
kateri sta sodelovala Adrijana Ferme in Peter Reber5ek.
Sledilo je glasovanje o Sklepu o potrditvi predloga sprememb obdinske meje med Obdino Vransko in
Obdino Zagorje ob Savi:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 5l
ObEinski svet Obiine Vransko sprejme Sklep o potrditvi predloga sprememb obiinske meje med
Obiino Vransko in Obiino Zagorje ob Savi v predlaganem beseditu.

K totki 7 Podelitev priznanj ObEine Vransko za leto 2018
Ztpan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in primanja,
Brigiti Gosak. ObrazloLila je predlog sklepa, ki ga je komisija predlagala Obdinskemu svetu v
potrditev. Po zakljudeni obrazloiitvi je Zupan odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za podelitev primanj Obdine Vransko za leto 2018:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 52
Obiinski svet ObIine Vransko sprejme sklep o podelitvi priznanj ObIine Vransko za leto 2018
kot sledi:

F plaketo ObEine Vransko prejmejo :
. Alojzija Hrastovec iz Zajasormika - za vzorno in srdno opravljanje poklica medicinske sestre
. Jasna Lazar z Vranskega za yzomo in srdno opravljanje poklica medicinske sestre
. Polonca Udakar z Vranskega - za vzorno in predano delo na podrodju vzgoje in izobraZevanja
. JoLe Matko, starej5i iz Sela pri Vranskem za izjemen prispevek k ohranjanju sakralne
kultume dediSdine
. Stefan Pedovnik iz Prekope za vzomo in srdno opravljanje poklica poitarja

) priznanje Obiine Vransko prejmejo:
Yaleija Ztpan zYranskega - za predano delo na dru5tvenem podrodju
Miran Pikl z Vranskega - za predano delo na podrodju debelarstva
DekliSka vokalna zasedba Solo - za vedletno uspe5no delovanje na podrodju vokalne glasbe

K toi*i 8 Financiranje politiEnih strank v obdobju 2019-2022
Zupan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna vpraSanja, voliwe, imenovanja in primanja,
Brigiti Gosak, ki je podala podrobnejSo obrazloLitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde
sodeloval.
Slediloje glasovanje o financiranju politidnih strank v obdobju 2019-2022:

- I l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
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Sklen 51.53
ObEinski svet Obiine Vransko sprejme sklep o financiranju potitiinih strank iz proraEuna
ObEine Vransko v obdob 2019-2022 em razdelilniku:

K toiki 9 Povrnitev stro5kov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje na lokalnih
volitvah 2018
Lupan je predalbesedo predsednici Komisije zamandatnavpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja,
Brigiti Gosak, ki je podala podrobnej5o obrazloiitev ter predstavila porodila organizatorjev volilne
kampanje o izbranih in porabljenih sredstvih za lokalne volitve 2018. Po kondani obrazlolitvije Zupan
odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sklepu o financiranju politidnih strank iz proraduna Obdine Vransko v obdobju
2019-2022:

- I lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bilsprejet:
Sklen 51.54
Obiinski svet Ob6ine Vransko se je seznanil s poroiili organizatorjev volilne kampanje za
lokalne volitve 2018 v Obiini Vransko in sprejel sklep o delni povrnitvi stro5kov volilne

e em razdelilniku:
za volitve dlanov obdinskega sveta

Organizator volilne kampanje Stevilo dobljenih
glasov

ELIR/dobljen
glas

Skupaj EtlR
za delno povrnitev

stro5kov volilne
kampanje

Nova Slovenija - kr5danski demokrati
(NSi)

868 0,33 286,44

Slovenska demokratska stranka (SDS) 821 0,33 270,93
SKUPAJ 557,37

za volitve Lupana
Organizator volilne kampanje Stevilo dobljenih

glasov
EUR/dobljen

glas
Skupaj EUR

za delno povrnitev
stro5kov volilne

kampanie
Slovenska demokratska stranka (SDS) 769 0,12 92,29
Arnold Marko 465 0,12 55,80

SKUPAJ 148,08

Povrnitev stro5kov volilne kampanje se izvede na zahtevo organizatorjev volilne kampanje.

K toiki 10 Letno poroiilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nairta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih uiinkih zaleto 2018
Zupanje podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo ja glasovanje o seznanitvi z Letnim porodilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega nalrta
lokalnega energetskega koncepta in o njihovih udinkih zaleto20lS:
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Politiina stranka Stevilo dobljenih
glasov

na volitvah ilanov
obiinskega sveta 2018

Stevilo glasov za
izraEun financiranja

politiEnih strank

Financiranje iz
proraEuna ObEine

Vransko v EUR/leto

Nova Slovenija -
kr5Eanski demokrati
(NSi)

868 609 1.516,33

Slovenska demokratska
stranka (SDS)

821 526 1.309,67

SKI.]PAJ 1689 1135 2.826,00



l lglasov ZA
0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t.55
Obdinski svet ObEine Vransko se je seznanil z Letnim poroEilom o izvedenih ukrepih iz
akcijskega naErta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih uEinkih za leto 2018 v
predloZenem besedilu.

K toiki 13 Dopolnitev Letnega natrta ravnanja s stvarnim premoZenjem Obiine Vransko zaleto
2019
Zupanje podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodelovala Sonja Cencelj. Sledilo je
glasovanje o dopolnitvi Letnega nadrta ravnanja s sfvarnim premoZenjem Obdine Vransko za leto
20t9:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

hupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 51.56
Obiinski svet ObEine Vransko potrdi dopolnitev Letnega naErta ravnanja s stvarnim
premoienjem Ob6ine Vransko zaleto 2019 v predloZenem besedilu.

K toiki /r' Tekoie zadeve
14. TuristiEni spominek Vranskega
Zupan je predstavil turistidni spominek Vranskega in povedal, da je potekal javni natedaj, na katerega
je prispelo deset predlogov Stirih razlidnih avtorjev. Komisija je po zakljudnem javnem natedaju
pregledala prispele predloge ter jih na podlagi predpisanih meril tudi ocenila.
Po zakljudeni predstavitvije Zupan odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval. Slediloje glasovanje o
potrditvi turistidnega spominka Vranskega:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 51.57
Obiinski svet ObIine Vransko potrdi izbrani turistiini spominek Vranskega - Schwentnerjev
spominski set - nalivno pero in kazalo v leseni Satulji.

14.1 Vloga Lovske druZine Vransko za sofinanciranje pri nabavi mulEerja
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa, o sofinanciranje Lovski druZini za nabavo mulderja:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklen 51.58
ObEinski svet ObEine Vransko sprejme sklep, da se iz proraEuna Obiine Vransko zaleto2Ol9,
za nabavo mulEerja Lovskemu dru5tvu Vransko, namenijo sredstva v vi5ini 50%o nabavne
vrednosti brez DDV, in sicer 1.161€.

lfi.2YlogaZupnije Vransko za denarno pomoi pri obnovi podrtega obzidja pri podruZniini
cerkvi Sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku

Zupanje podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v katerije sodeloval Peter Reber5ek.
Sledilo je glasovanje o sklepu za denarno pomod pri obnovi podrtega obzidja pri podruZnidni cerkvi
Sv. Mohorja in Forlunata v Stopniku:
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- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 59
Obiinski svet ObIine Vransko sprejme sklep, da se iz proraluna Obline Vransko za leto 2020,
za obnovo podrtega obzidja pri podruZniEni cerkvi Sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku,
nameni 5.000€.

14.3 Sofinanciranje hiSnih prikljuikov v sklopu obnove LC 490112 Prapreie-Lipa, II. faza, v
naselju Yologa
Zupanje podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri.ie sodeloval Peter Reber5ek.
Sledilo je glasovanje o sklepu za sofinanciranje hi5nih prikljudkov v sklopu obnove LC 490112
Praprede-Lipa, II. faza, v naselju Vologa:

- l lglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 60
Obdinski svet ObIine Vransko sprejme sklep o sofinanciranju izgradnje hi5nih prikljuikov
Slapnik (Vologa 4) in Sedelj5ak (Vologa 8) v skupni vrednosti 10.053,95€.

K toiki I5 R:rzno
Svetnica Adrijana Ferme je podala pobudo za sofinanciranje nakupa defibrilatorja s strani Obdine
Vransko, za naselje Limovce.

Sejaje bila zakljudena ob 23.15.

Zapi,salal. ZupaN
Matej a F uSnik
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