OBdI{A vRANsKo - oBdINSKI SVET
Vransko 59, 3305 Vransko
t: (03) 703 28 00, e-poSta: obcina.vransko@rrransko.si
Stevilka: 0320/2019

Vransko, 11.6.2019

ZAPISNIK
4. redne seje obdinskega sveta obdine vransko, ki je bila v torek, 11.6.2019, ob 20. uri v sejni sobi
Obdine Vransko, Vransko 130c.

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani obdinskega sveta (ob 20.00): Danilo Stante, Kristina Bogataj, Breda Cvan, Marjan pedovnik,
JoZe Matko, Sonja cencelj, Natasa Juhart, Adrijana Ferme Brigita Gosak in Rafael Novak (od g.05)
-

-

opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: Peter Reber5ek
obdinska uprava: Zupan Franc Suinik, Marija Jerman, Mihaela Zupan6id in Mateja Godler
ostali prisotni: Zavod sv. Rafaela Vransko: Mojca Hrastnik
ostali opravideno odsotni: JKP, d.o.o. Zalec. MatjaZ ZakonjSek

mediji: /

Po uvodnem pozdravu

je zupan ugotovil, daje 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

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 6r
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje obiinskega sveta obiine vransko z
9,4.2019
2. Pobude in vpralanja svetnikov
3. Odlok o kategorizaciji obiinskih cest obline Vransko, ponovna obravnava in sprejem
4. ZakljuIni raiun Obtine Vransko za leto 2018 - obravnava in sprejem
5. Odlok o rebalansu proratuna ObIine Vransko za leto 2019 - obravnava in sprejem
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeielja v Obiini Vransko za programsko obd oble 2018-2022
7. Pravilnik o enkratni denarni pomoli za novorojence v obiini vransko - obravnava in

sprejem
8. Imenovanje Ilana nadzornega sveta JKP Zalec d,o,o.
9. Letno poroiilo JKP d. o. o. Zalec za 1.2018
10. Poroiilo o delu Zavoda sv. Rafaela vransko za storitev
11. Imenovanje krajevuih odborov
12. Razno

K toiki

poMod NA DoMU,

za leto

20lg

I

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje Oblinskega sveta ObEine Vransko
z 9.4.2019
Na predloZen zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Slediloje glasovanje o potrditvi zapisnika 3. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko 29.4.2019

-

9 glasov ZA
0 glasov PROTI

I

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 61

Obiinski svet ObEine Vransko potrdi zapisnik 3. redne seje ObEinskega sveta Obiine Vransko z
9.4.2019 v predloienem besedilu.
Po kondani obravnavi I . todke dnevnega reda,

se

je ob 8.05 pridruZil svetnik Rafael Novak

K loiki 10 Porofiilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za storitev POMOC NA DOMU, za teto
2018
Zupan je predal besedo direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko, Mojci Hrastni( ki je podala
podrobnejio obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali: JoZe Matko, Nata5a Juhart in
Rafael Novak.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa o seznanitvi s Porodilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko
za storitev

-

POMOi Ne OOUU, ra leto 2018:
l0glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje
Sklep 5t. 62

bil sprejet:

Oblinski svet ObEine Vransko se je seznanil
storitev POMOC NA DOMU, za teto 2018.

s

Porolilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za

K toiki 2 Pobude in vpraianja svetnikov
a) Ma{an Pedovnik
- S strani star5ev otrok, ki obiskujejo otro5ko zobozdravnico na Vranskem, je dobil ved
vpra5anj, deje res, da zobozdravnica odhaja na drugo delovno mesto. Zato je podal pobudo, da
_ obdina ustremo ukrepa, v smeri, da ta ista zobozdrarnica ostane na Vranskem.
Ztpan je odgovoril, da je semanjen z namero o prezaposlitvi zobozdravnice, povedal je, da se mu
namera zdi zelo dudna glede na to, da so se stuari glede na pretekli das sedaj uredile, pacienti so z
njenimi storitvami zelo zadovoljni. Predlagal je, da se na direktorico Zdravstvenega doma Zalec v
zvezi s to zadevo, naslovi lpraianje kaj se dogaja glede prej omenjene zobozdravnice istodasno pa se
ji poda zahteva obdinskega sveta, Zupana in obdinske uprave, da otro5ka zobozdralrrica Melita Skodir,
dr.dent.med.,ostane na Vranskem.

-

Svetnica Kristina Bogataj je 5e izpostavila problematiko glede izbire zobozdravtika za
mladostnike, ki so Ze dopolnili l8 let, saj tudi ti kot obdani Obdine Vransko nimajo moZnosti
koriSdenja zobozdravstvenih storitev v svoji obdini.
je
Ztpan
povedal, da so na to temo z direktorico Zdravstvenega doma Zalec in Zavodom za.

"

zdravstveno zavarovanje RS, OE Celje, ie potekali razgovori. Ze ob nastopu dela otro5ke
zobozdravnice, se je s strani obdine predlagalo, da bi se del koncesije za mladostnike preneslo v
koncesijo za starejie, vendar ja bil s strani Zdravstvenega doma Lalec in Z,avoda za zdravstveno
zavarovanje RS, OE Celje podan negativen odgovor, zato je predlagal, da se na to temo v jesenskem
dasu sklide seja Odbora za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih dejavnosti, na katero se povabi
tudi direktorico Zdravstvenega doma Zalec.

tvan
je vpra5anja, ki jil je postavil

b) Breda

Stefan JoSt Ze na zboru obdanov v Prekopa glede re5evanje
in sicer:
- Kaj boste storili, da se bo kondno reiilo ie ved let agonije in stopicanja na mestu ter
dolgorodne sprejeli razvojno re5itev na tem podrodju?
Kdaj bodo sprejeti obdinski prostorski nadrti, ki bodo upoitevali prizadevanja za reiitev?
Zupan je povedal, da ta problematika traja Ze ved let, dogovor je, da bo obdina v obdinskem
prostorskem nadrtu opredelila rezervno napajalno cesto oz. vpadnico, ko se bodo v Prekopi dogovorili
z lastniki zemlji5d, da se bo to lahko naredilo. Obdina Zal ne more planirati stvari, de ta ni pokrita z
danimi soglasji lastnikov zemlji5d, po katerih naj bi ta trasa ceste potekala. V kolikor se pobuda brez
soglasij lastnikov zemlji5d uvrsti v predlog plana, imajo lastniki moZnost pritoZbe, kar spet pripelje do
Podala

problematike v Prekopi, v zvezi

s cesto,

2

'

tega, da se mora ta pobuda odstraniti. K predlogu spremembe namembnosti zemljisda, mora podati
soglasje 5e Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Med drugim je obdina izvedla kar nekaj investicij zto, da se je lahko veliko prometa preusmerilo
mimo Prekope, na cesto stopnik-Jev5e. Zupan je predlagal, da se v zvezt z reliwijo te problematike
ponomo sklide sestanek vadkega odbora.
- Kako je z izvajanjem zimske sluzbe na cesti v prekopi, na relaciji med podpedani proti
Far6nikovim?
ltpan je povedal, da vse ceste distijo ne glede na to ali so kategorizirane ali ne, sploh, de cesta
predstavlja dostop do stanovanjskih objektov.
c) JoZe Matko
- Kaksna je moZnost vedje sanacije ceste na Klance, saj manjla vzlraevalna dela, ki se sedaj
izvajajo niso dovolj?
_
Zupanje povedal, daje opravil ogled ceste, kije po njegovem mnenju kvalitetno saniana, katere ceste
se bodo v ve-djem obsegu sanirale v prihodnje, pa so bo dogovorilo v okviru priprave proraduna za
naslednje obdobje.
d) Adrijana Femre

digavi pristojnostije urejanje ceste na Presedle?
- - jeV odgovoril,
da ta cesta spada med gozdne

Zupan

ceste, ki se vzdrZujejo na podlagi programa, ki ga
pripravi Zavod za gozdove. Vsako leto se za sanacije teh cest nameni cca ts.oooe. predlog za

sanacijo se bo prenesel Zavodu za gozdove.
d) Brigita Gosak

-

Podala je pisno prosnjo obdana Boijana ocepka za pomod pri resevanju problematike
plazelega zemljiSda (brezine), ki ie dalj dasa ogroZa njegov stanovanjski objekt, na naslovu

Ceplje21,3305 Vransko.

-

Zupan je povedal, da sta bila s poslancem Aleksandrom Reberikom na sestanku na pristojnem
ministrstl'u, kjer je bila ta problematika tudi izpostavljena, obljubljeno je bilo, da se bo opravil ogled,
kar so tudi storili. Mnenja glede ogroZenosti so razlidna, se bo pa zadeva s strani obdine ponovno
poslala na Direkcijo RS za vode v Celje ir Ljubljano.
e) Kristina Bogataj
Podala je vpraianje glede zahtevka obdanov zaselkov Podgozd, Gorica in Bri5e za ureditve
prometnega reZima v kiZi5du pri cerkvi.
Zrryan je povedal, da je to pobudo obrarmaval svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ze v
letu 20ll in jo je zarrnil. V vednost bo posredovan tudi zapisnik seje na kateri je svet to zadevo
obravnaval. Predlagal je, da Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki naj bi bil imenovan v
mesecu septembru, to problematiko ponovno obrarmava.
Podalaje vpraianje glede pritoZbe, ki sojo posredovali obdani stanujodi v ulici >Podgorica<, v
zvezi z ureditvijo komunalnih zadev na tem obmodju in pa dopisom v zvezi s siniranjem
padavinske vode, ki pritede iz >Podgorice<, katerega so poslali obdani stanujodi na naslovu od
Vransko I 7A do Vransko l7E.
Zupan je povedal, daje bilo zadeva, ki se nanaia na pitno vodo in odvodnjavanje odpadnih voda, v
resevanje posredovana na Javno komunalno podjetje Zalec, kjer pripravljajo odgo.,o..
zvezi s
sanacijo ceste, ki vodi v naselje >Podgorica<, pa je bilo tistim ki so pridobili soglasja od obdine za
prekop ceste, v soglasjujasno zapisano, daje potrebno prekop ceste po zakljudku dil ustrezno sanirati,
Zal kljub vedkatnim opozorilom, nekateri tega niso naredili.
Y mezi z dopisom, ki so ga posredovali stanujodi na naslovu od Vransko l7A do Vransko 17E in se
nanala na problematiko padavinskih voda, je teZava v tem, da so bili vsi kanali, ki so imeli funkcijo
odvodnjavanja zasuti, meteome vode so bile kanalizir rne, kanalizacija zado5da za normalne padavini,
v primeru intenzivnih padavin, zal to ni dovolj. Lupan je predlagal, da se stanovalci odpovejo delu
vrta, kjer bi se naredila Siroka kinet4 preko katere bi lahko viiek meteome vode odtekel.
Ne dolgo nazaj je bil v tem delu zgrajen hodnik za pe5ce z vi5jim robnikom, ki odvedno vodo usmeri v
trg, problem se zato pojavlja 5e samo pri >vili Serko<.
zvezi z resituijo te tezave, je bilo
stanovalcem predlagano, da se zasditijo s protipoplavnimi we6ami, ki jih lahko dobijo na obdini. Nova
zakonodaja nam narekuje, da se meteome vode ne smejo ved kanalizirati, pri izdaji gradbenih
dovoljenj pa je zapisana zahteva, d,a mora vsak lastnik poskrbeti za iigradnjo- p.i.".rr"gu
zadrievalnika meteomih voda. Problem pa predstavlja tudi cesta, ki pelje na Goriio, ker lastniki
zemljiSd ne dovolijo izkopati odvodnihjarkov, kar bi pomenilo posledidno manjsi pretok vode v trg..v
primeru zahteve stanovalcev Podgorice, za kitje stroSkov delovanja drpalke, ki je v tem delu potrebna
za prikljuditev objeklov na kanalizacijski sistem, je zupan povedal, daje pod temi objekti predvidena

-

-

-

v

y

3

'

le{i

gradnja sedm.ih stanovanjskih objektov, ko bodo
zgnjeni, se bodo lahko hi5na drpali5da za
stanovanjske objekte
>Podgorici<< ukinila.
obdini je ved stanovanjskih objektov, katere
gravitacijsko ni mogode prikljuditi na kanalizacijsko omreLje, zato se zadevo resuje tako, da obdina
preko javnega razpisa sofinancira izgradnjo 6rpali5d.

v

0 Nata5a Juhart

-

Vpra5ala ali

je bil

V

zapisnik zbora obdanov za obmodje vaike skupnosti Brode-Selo (Vabki

odbor Brode-Selo) posredovan koncesiona4u za vzArLevanje cest?
Zupan je povedal, daje bil zapisnik koncesionarju posredovan.
Podalaje vpra5anje v zvezi s peticijo za sanacijo lesenega mostu v Brodeh?
Zupan je povedal, da most ni v tako slabem stanju, zamenjale so se tri mostnice, predlagal paje, da se
sanacij a uwsti v prcraiun za leit 2020.
Podala je vpra5anje glede vpisa otrok v vrtec in 5olo, glede na to, da se bo zaradi Stevilnih
gradenj Stevilo prebivalcev oziroma mladih druZin v obdini najbrZ povedalo.
je
Zupan
odgovoril, da je obdinski svet v preteklosti sprejel sklep, da imajo pri rpisu prednost otroci

-

_

star5ev s stalnim prebivaliStrem v obdini Vransko. V primeru, da bila potrebna Siritev vrtca, ima
oblina za izgradnjo 5e ene in pol igralnice, Ze pridobljeno gradbeno dovoljenje.
g) Danilo Stante
Podal je vpra5anje glede sanacije hodnika za pe5ce v trgu Vransko.
Zupanje povedal, daja bil ogled za izvedbo del Ze narejen, potrebna bo obseZnejia sanacija, zato bo ta
del hodnika za peice verjetno zaprt dlje dasa.
Vpraial je, de se bo struga Merin5dice na relaciji od mostu (Vransko 45) do gosti5da Slovan

-

odistila.

je povedal, daje

diSdenje struge stvar Direkc{ie RS za vode. Najbri se bo v sklopu izgradnje
mostu morala sanirati kompletna breZina, kerje videti, da se celoten hodnik za pesce poseda, hkati pa
bodo morali lastniki m drugi strani, sanirati kamniti zloZbo. V kolikor se bodo iz Direkcije RS za vode
strinjali se bo v dasu izvajanja omenjenih del izvedlo tudi di5denje struge.

Ltrym

K toiki 3 Odlok o kategorizaciji obEinskih cest obiine Vransko, ponovna obravnava in spreiem
Zupan je podal podrobnej5o obrazloLitev, nato je odprl r.vpravo v kateri sta sodelovala Danilo Stante
in JoZe Matko. Slediloje glasovanje o Odloku o kategorizaciji obdinskih cest obdine Vransko:
- l0glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 5t, 63
ObEinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o kategorizaciji obiinskih cest obline Vransko v
predloienem besedilu.

K toiki 4 ZaUjuini ralun Obtine Vratrsko za leto 2018
Zupan je predal besedo Mihaeli Zupandid, ki je podala podrobnejSo obrazloZitev, nato
razpravo v kateri ni nihde sodeloval,
Slediloje glasovanje o Zakljudnem radunu Obdine Vransko za leto 2018:
- l0glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan

je

odprl

je ugotovil, daje bil sprejet:

Sklep 5t. 64

Obiinski svet ObIine Vransko potrjuje ZakljuCni radun Proraiuna Obiine Vransko za
leto 2018 v predloZeni obliki in vsebini.
K toiki 5 Odlok o rebalansu proraiuna ObEine Vransko za leto 2019
Zupan je preda! besedo Mihaeli Zupandid, ki je podala podrobnejSo obrazloZitev, nato
razpravo v kateri sta sodelovala Sonja Cencelj in JoZe Matko.
Slediloje glasovanje o Odloku o rebalansu proraduna Obdine Vransko za leto 2019:

-

9 glasov

je

odprl

ZA
4

I glas PROTI
Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 65
Oblinski svet ObIine Vransko sprejme Odlok o rebalansu proraiuna obiine Vransko za leto
2019 v predlagani obliki in vsebini. Rebalans proraluna ObEine Vransko za leto 2019 se objavi v
Uradnih objavah obline Vransko.

K

toCki 6 Pravilnik o spremembah in dopolnitvrh Pravilnika o ohranjsnju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeielja v Obiini Vransko za programsko obd obje 2O18-2022
Zupanje podal obrazloZitev nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeZelja v Obdini Vransko za programsko obdobje 2018-2022:

-

lOglasov ZA
0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje
Sklen 5t. 66

bil sprejet:

Obiinski svet Ob6ine Vransko sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeielja v ObIini Vransko za programsko
obdobje 2018-2022 v predloienem besedilu.

toiki 7 Pravllaik o enkratni denarni pomoli za novorojence v Obiini Vransko
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovala Rafael Novak in Sonja
Cencelj.
Slediloje glasovanje o Pravilniku o enkrabri denarni pomodi za novorojence v Obdini Vransko:
lOglasov ZA
0 glasov PROTI

K

-

Zryan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 67
ObEinski svet Obtine Vransko sprejme Pravilnik o enkratni denarni pomoli za novorojence v
ObEini Vransko v predloZenem besedilu.

K loiki I lmenovanje Ilana nadzornega sveta JKP Zalec d.o.o.
Zupanje predal besedo predsednici Komisije za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in primanja,
Brigiti Gosak, ki je zadevo podrobneje obrazloZila. Po kondani obrazloiiwi predsednice je odprl
razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za imenovanje dlana nadzornega sveta JKP Zalec d.o.o.:
- l0glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 68

Obiinski svet Obiine Vransko za ilana Nadzornega sveta Javnega komunalnega
podjetja Zalec, d.o.o., za mandatno obdobje 20lg-2i23,, imenuje Mihaela Centriha,
Loke 39, 3304 Tabor.
K ,oiki 9 Letao porolito JKP d. o. o. Zalec za l. 2018
Zupanje podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o semanitvi z Letnim porodilom JKP d. o. o.Lalec 2a1.2018..

-

lOglasov ZA
0 glasov PROTI

5

.

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 51. 69
ObCinski svet ObEine Vransko se je seznani z Letnim porolilo JKP d. o. o. Lalec za l. 2018.

K toCki 11 Imenovanje krajevnih odborov
Ztpan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna vpraianja voliwe, imenovanja in primanja
Brigiti Gosak, kije podala podrobnejSo obrazloZitev, natoje odrl razpravo.
Sledilo je glasovanje predlogu sklepa za imenovanje kajer.nih odborov:
- l0glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:

Sldeo 5t.70

Oblinski svet ObIine Vransko sprejme sklep o imenovanju krajevnih odbomv kot sledi

tr{ki odbor Vransko v sestavis

predsednica Monika Marn in Elani Lea Pavril, Roman
Lazar, Tilen Smigoc, Danijel Granda;
va5ki odbor Brode.Selo v sestavi: predsednik Tadej Drolc in Elani Bogdan Vitanc, Silvo
Reber{ek, Ta-deja PeEnilq Lucija Pikl;
valki odbor Ceplje v sestavi: predsednik Boltjan Ocepek in llani Albina Ko5ica, Srelko
Orehoveg Alenka Kladni\ Marija Papei;
vaiki odbor Limovce v sestavi: predsednik Silvester Ferme in Elani Marjan Drobei.,
Damijan DrobeZ, Anton Ferme, Milan Feme;
vaiki odbor LoIica v sestavi: predsednik Andrej Semen in ilani Branko LebeniEnik,
UroS Kobav, Jana Vadlan, Maja Gams;
vaiki odbor Prekopa v sestavi: predsednik Stefan JoIt in ilani Rudi Savinetq Mitja
Ribarii, Martin Somi, Zvone PodpeEan;
valki odbor Stopnik v sestavi: predsednik Bojan Letonja in ilani Janko Dolar, Branko
Dolar, Vlado Brajer, Nikolaj Roianski;
vaiki odbor Te5ova v sest vi: predsednica Polona Skok Lebenilnik in ilani Jolef
Blatnik, Boris PikI, Martina KlanEiSar, Boltjan Janei;
valki odbor Merinca-Vologa v sestavi: predsednik Aleksander Slapnik in Elani Tomal
Slapnik, Slavko Podbregar, Ivica Gra5inar, Marta Kos;
vaiki odbor Praprele v sestavi: predsednica Petra Arh in ilani Andrej Pahole, Nada
7*bec, M.artira Znpan Kuserbanj, Ludvik Krajnc;
vaiki odbor Zahomce v sestavi: predsednik Rado Jerman in ilani BoStjan Smid, Andrej
Podbregar, Martin Kajbi6, Milan Bistan;
valki odbor Zaplanina v sest vir predsednik Florjan Rojnik in tlani Joie Kuder, Anton
UEakar, Milan Brvar, Mirko Razbor5ek;
va5ki odbor Zajasovnik v sestavi predsednik Anton Hrastovec in Elani Mran Ilrastovec,
Maks Hrastovec, Matej Cigler, Ivo Krela.

K toiki 12 Razno
Pod todko raznoje svetnik Rafael Novak podal vpra5anja glede pobud, ki so bile podane na zborih
krajanov, ki so potekali zaradi fonniranja trikega in valkih odborov.
Zupan je povedal, da so se pobude, ki jih je bilo moino, Le realiztale, z ostalimi pa bo potrebno
podakati do priprave proraduna za naslednje obdobje.

Sejaje bila zakljudena ob 22.00.
Zapisala:

ZupaN

Mateja Godler

Franc Su5nik

6

