
oBiINA VRANSKo - OBCINSKI svET
Vransko 59, 3305 Vransko

t: (03) 703 28 00, e-po5ta: obcina.wansko@wansko.si

. Ugotovitev prisotnosti flista prisotnosti priloiena z,apisniku)- dlani obdinskega svera : peter.Rebersik, Danilo Stante, ilafael Novak, Breda evan, Ma-rjan
PeCovnilq JoZe_Matko, Sonja Cencelj, Nata5a Juhart, Adrijana ierme in Brigita Gosak
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: Kristina Bogataj
- obiinska uprava: Franc Su5nik, Rudolfpulnik in Marija=J"..-
- mediji: VTV (Ksenija Rozman)

Po uvodncm pozdravu je zupan 
-ugotovil, 

da je ob 20. uri prisotnih l0 dlanov obdinskega sveta, kar
pomeni, daje obdinski svet sklepden.

Stevilka: 0320/2019 Vransko,23.7.20l9

ZAPISNIK

5. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 23.7.2019, ob 20. uri v sejni sobi
Obdine Vransko, Vransko 130c.

. Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zatoje sledilo glasovanje za sprejem dnevnega
reda:
- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t 73:

1.- l":qld sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje obrinskega sveta obiine vransko z dne
ll-.t?91|^ in zapisnika l. dopisne seje ObEinskega sveta ObIii'e Vransko, Li .i" pJeLL oa
26.6,2019 do 28.6.2019
2. Pobude in vpraianja svetnikov
3' odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne sluibe v zdravstveni dejavnosti na primarni
ravni na podroiju otro5kega dispanzerja na obmoEju obEine prebord, buio" vrrirLo t""
ObCine Tabor - hitri postopek

!' soslagle_ k Rebalansu programa dera, finanEnega in kadrovskega nairra zD >>dr. Joieta
Potrate<< Zalec
5. Imenovanje predstavnika obtine vransko v Skupslino Javnega komunalnega podjetja Zarec,
d.o.o.
6. ProSnja OS Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatnih ur nemltine
7. Razno

K 
locki ! Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje obiinskega sveta Ob6ine Vransko

z_ dne 11.62019 in zapisnika l. dopisne seje obiinskega sveia obcine v-ransko, ki je potekala od
26.6.2019 do 28.6.2019.

ll"S1q j: glasovanje o potrditvi zapisnika 4. redne seje obdinskega sveta obdine vransko z dne
11.6.2019:
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- l0glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 74
oblinski svet obEine Vransko potrdi zapisnik 4. redne seje oblinskega sveta obEine vransko
z dne 11.6.2019 v predloienem besedilu.

Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 1. dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je
potekala od 26.6.2019 do 28.6.2019:

l0glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo st. /5
obrinski svet obline vransko potrdi zapisnik 1. dopisne seje obEinskega sveta obiine vransko,
ki je potekala od 26.6.2019 do 28.6.2019 v predtoZenim besJditu.

K loiki 2 Pobnile in vpraianja svetnikov
a) Sonja Cencelj
- Podala je vprasanje, kdaj se bo lahko.sanirala javna pot st. 916161 Kale (do h.st. Jeronim2g), ker je
zadnje neurje po5kodovalo bankine in delno tudi asfalt.
Zupanje odgovoril, da bo koncesionar v okviru sanacijskih del zadevo poskulal dim prej urediti.
b) JoZe Matko
- Podalje vpra5anje, kaj je moZno storiti glede zobozdravstva odraslih, ker zobozdramic4 ki opravlja
koncesijo na tem podrodju, ne sprejema ved novih pacientov.
zupan je povedal, da se pripravlja v mesecu septembru sestanek s predsednico odbora za
negospodarstvo, kamor bo povabljena tudi direktorica Zdravstvenega doma dr. JoLeta potrate ialec,
na katerem bomo zadeli z aktivnostmi, kako pridobiti dodatne kapaiitete odraslega zobozdravstva na
Vranskem.
-Podal je tudi vprasanje glede sanacije cest in bankin po neurju. Lrryan in Mariia Jerman sta podala
informacijo o ze izvedenih delih in povedala, da se s sanacijami nadaljuje, doklei ne bo vzpostavljena
normalna prevoznost na vseh cestah
c) Marjan Pedovnik
- Podal je vpraSanje, kdaj se bo uredila nedelujoda javna razsvetljava v trgu Vransko (pred kulturnim
domom in Kmetijsko zadrugo).
Zupan je odgovoril, da se bo zadeva izvedla rakoj po dopustu izvajalca elektroinstalacij in lzpostavitvi
elektridne povezave do stojiSd javne razsvetljave, ki je bila prekinjena v dasu izvedbe d'el pri i<metijski
zadrugi Vransko, koje bilo prekiajeno napajanje iz elektro voda (pri INDE).
d.) Danilo Stante

.- 
Je prerrcsel reklamacijo krajanke vranskega, ki naj bi imela v dasu neurja motno vode le-ta pa naj bi

imela tudi vonj po gnojnici.
Zupan je povedal, da se vse reklamaciie glede kvalitete in oskbe s pitno vodo naslavljajo na izvajalca
oskrbe s pitno vodo to je Jarmo komunalno podjetje Zalec. pri tim pa je opozoril, da ," ,."(rsn"
reklamacija mora glasiti na nasrov odjemnika pitne vode, nikakor pa ne anonimno, da se lahko
odvzamejo vzorci pitne vode in pogleda tudi omreije.
d) Adrijana Ferme
- Podala je vprasanje, kdaj se bo sanirala po neu4'u jar.na por Jp 992 71r zgomje Limovce -Prosivnik.
Lupan je povedal, da se bo cesta sanirala v sklopu sanacijskih del po neurju v dim krajSem moZnem
dasu.

e) Rafko Novak
- Postavil je vpra5anje glede umiritve prometa skozi vas Lodica, kotje bilo izpostavljeno na Va5kem
odboru Lodica in kdaj se bo postavila zalditna ograja na javni poti Jp i92691 Bice - Jakov dol.
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2upa2 ie povedal, da je glede umiritve prometa, kot je to in povedal na Va3kem odboru, potrebno
pridobiti vsa soglasja uporabnilov ceste iz vasi Lodica.
Glede zalditne ograje ob javni poti Brce - Jakov dol pa si bo zadevo najprej pogledal Svet za
preventivo in lzgojo v cestnem prometu. Na podlagi njihovega maenja bomo kaineje pristopili k
izvedbi.
f) Nata5a Juhart
- Podalaje vpralanje, kakoje z ureditvijo priobalnega pasu Bolske pri Kamidnikovih v Brodeh.
Zupan je povedal, da smo iz kabineta predsednika vlade dobili v vednost, da je bila nanje Daslovljena
pobuda glede te problematike, z drugimi informacijami pa Obdina Vransko ne razpolagi.
- Podala je tudi lpraSanje glede dolga na Vrtcu Vransko izleta 2017 .
Zupan je povedal, da nimamo novih informacij ia da bo vse razvidno iz polletnega porodila oS
Vransko- Tabor za leto 2019.
g) Peter Reber5ek
- lofal je vpraSanje, kdo je odgovoren za odstmnitev lesa iz obcestnega jarka ob Jp992 5gl selo -Selski graben.

zupan,je povedal, da gre za ostanke lesa ki jih je pustil izvajalec Gozdarstvo Uldar pri sednji in
spravilu lesa v >Nastranovem<< gozAu. Z,adevo in re5ujejo pristojne inipekcijske sluibe.

K lodki 3 odlok o podetitvi koncesije za izvajanje javne sluibe v zdravstveni dejavnosti na
primarni ravni na podrolju otro5kega dispanzerja na obmocju obdine prebold, obiine vransko
ter Obiine Tabor - hitri postopek

obrazlozitev je podal zupan. Nato je odprl ra4travo, v kateri je sodelovala svetnica Breda Cvan s
predlogom, da bi imeli otroci iz Vranskega in Tabora prednost izbire pediatra. Zupanje obrazloZil, da
gre v tem primeru za >instrument izbranega zdravnika( in ne lrajevne pristojnosti.
Slediloje glasovanje o Odloku o podeliwi koncesije za izvajanje javne sluZbe v zdravstveni dejavnosti
na primami ravni na podrodju otroskega dispanzerja na obmodju Obdine Prebold, Obdine Vransko ter
Obdine Tabor:

- lOglasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 76
obiinski svet obiine vransko sprejme odlok o podelitvi koncesije zt izlvajanje javne sluzbe v
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na podroiju otrolkega dispanzei;a na obmoiju
Obiine Prebold, ObEine Vransko ter Obiine Tabor po hitrem postopku.

Sklen 5t. 77
obiinski svet obiine vransko sprejme odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne sluibe v
zdmvstveni dejavnosti na primarni ravni na podrorju otrolkega dispanzeija na obmotju
ObIine Prebold, Obiine Vmnsko ter ObIine Tabor v predlaganem besedilu.

K toiki 4 soglasje k Rebalansu programa dela, Iinanlnega in kadrovskega nacrta zD >xlr. Joieta
Potrate<< Zalec

Zupan je podal obrazloZitev. Nato pa odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval .

Sledilo je glasovanje o Soglasju k Rebalansu programa dela, finandnega in kadrovskega na(rta zD
>dr. JoZeta Potrate< Zalec:

- l0glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 78
obiinski svet obiine vransko poda soglasje k Rebalansu programa dela, Iinanlnega in
kadrovskega nairtaZD >>dr. JoLeta Potrate< Zalec.
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K toiki 5 lmeaoyanje predstavnika obiine vransko v skupllino Javnega komunarnega podjetja
Zalec, d.o.o.

1:r:_ t: :O:-r:zj! rygeUo. no imenovanju predstavnikov ustanoviteljic v Skupldino Javnega
Komunalnega podJetJa Zalec, d.o.o. Predlagal je. da se za predstarmika Obdine Vransko v Skupleino
Javnega komunalnega podjetja zarec, d.o.o., se naprej imenuje Marija r"rr-. zupun j.'oaprt
razpravo, v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je_ glasovanje o imenovanju predstamika obdine vransko v Skup5dino Javnega komunalnega
podjetja Zalec, d.o.o.:

- l0glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 79
oblinski svet obEine vransko za predstavnika obline vransko v skup5lino Javnega
komunalnega podjetja Zalec, d.o.o. imenuje Marijo Jerman, Zahomce 12, 3305 Vransko.

K todki 6 Profinja OS Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatnih ur nemlEine

Zupanje podal obrazloZitev. Nato pa odprl razpravo, v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sofinanciranju dodatnih ur nemsdine OS Vransko _ Tabor:- l0glasov ZA

- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 80
obiinski svet obline vransko sprejme sklep, da se s strani obiine vransko odobri
sofinanciranje dodatne ure nemSiine za Solsko leto 20lgt20 in sicer dve dodatni uri tedensko,35
tednov po 17130 evrov/uro, v skupnem znesku l2ll,00 evra.

K loiki 7 R;azno
Svetnica Sonja cencelj je vpralala, de je ze znan program vzdizevanja gozdnih cest. Na karje Marija
lerman poqll oggovor, da se program usklajuje Se s po5kodovanimi iesiami v zadnjem neurju.
Z.opat je obdinski svet seznanil s problematiko odvajanja meteomih voda v naielju pojgorica in
izgradnjo suhega zadrZevalnika na Merinldici.

Sejaje bila zakljuEena ob 20.50 uri.

Zapisala:
Marija Jerman

ZupaN
F Su
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