
Stevilka: 0320/2019 Vransko, 22 .10 .2019

ZAPISNIK

7. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 22.10.2019, ob 20. uri v sejni sobi
Obdine Vransko, Vransko 130c.

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloZena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, Brigita Gosak, Jo2e Matko, Breda Cvan,
Marjan Pedovnik, Kristina Bogataj, NataSa Juhart, Danilo Stante, Rafael Novak in Peter Rebersek
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: /
- obdinska uprava: Franc Su5nik, Marija Jerman, Suzana Felicijan BratoZ, Rudoif Pu5nik, Mihaela
Zupandid in Mateja Godler
- mediji: /

Po uvodnem pozdravu je Zupan ugotovil, da je bilo ob 20. uri prisotnih I I dlanov obdinskega sveta,
kar pomeni, daje bil obdinski svet sklepden.

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

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 97
Oblinski svet Obtine Vransko sprejme dnevni red, kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje Obiinskega sveta Obtine Vransko z dne
17.9.2019
2, Pobude in vpra5anja ilanov obiinskega sveta
3. Odlok o postopku in merilih za solinanciranje inajanja letnega programa Sporta v Obtini
Vransko - druga obravnava
4. Odlok o proralunu Obiine Vransko za leto 2020 - prva obravnava
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne obiinske uprave >>Medoblinski in5pektorat in redarstyo
Mestne obline Celje, Obiine Braslovle, Obtine La5ko, ObIine Polzela, ObEine Prebold, Obiine
Store, ObIine Tabor, Obtine Vransko in ObIine Zalec<< - prva obravnava
6. Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmoiju obEin BraslovEe, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Zalec - prva obravnava
7. Odlok o odvajanju in iiSienju komunalne in padavinske odpadne vode na obmotju obdin
Braslovte, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec - prva obravnava
8. Pravilnik o povraEilu stro5kov Solskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
9. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in
programov drugih drultev v Obtini Vransko
10. Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih dru5tev in kulturnih projektov, ki se

sofinancirajo iz proratuna Obiine Vransko za leto 2020
11. Pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa Sporta v ObIini
Vransko za leto 2020
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12. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih programov in programov
drugih dru5tev, ki se sofinancirajo iz proraluna Obtine Vransko za leto 2020
13. Razno

Toika l Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje Obiinskega sveta ObEine Vransko z
dne 17. 9. 2019
Lupan je podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri je sodelovala Kristina Bogataj, kije
podala predlog za spremembo zapisnika in sicer pod todko 2 Pobude in vpra5anja svetnikov,
zaporedna drko i, se spremeni zapis kot sledi:
Na podlagi izraLanega nezadovoljstva obdanov Zivedih v trgu Vransko,je podala pobudo za
spremembo dosedanje ureditve prometnega reZima skozi trg Vransko. Obdani izpostavljajo predvsem
teZavnost pri zavijanju na kriZi5dih pri Soli, pri Golobdku, frizerstvu in pri kiii5du med hiSama Marko
in Postelje Zupan. Ponekod naj bi bila parkiri5da za artomobile zarisana preblizu, zato imajo vozila,
predvsem tovoma- teZave pri zavijanju.
Svetniki so se s predlogom strinjali, slediloje glasovanje o dopolnjenem zapisniku 6. redne seje
Obdinskega sveta Obdine Vransko:

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan 1e ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 98
Obiinski svet ObEine Vransko sprejme dopolnjen zapisnik 6. redne seje Obiinskega sveta
Obiine Vransko z 17 .9 .2019 .

Toika 6 Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmoEju obEin Braslovle, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Zalec - prva obravnava
Zupan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega podjetja Zalec Igorju GluSidu, ki je podal
podrobnej5o obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri je sodeloval Peter Reberiek. Slediloje
glasovanje o predlogu Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmodju obdin Braslovde, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko in Zalec:

- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 99
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmodju obiin
Braslovle, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec v prvi obravnavi in ga posreduje v 30
dnevno javno obravnavo, ki bo potekala od 5.11.2019 do 5.12.2019.

Toika 7 Odlok o odvajanju in iiSienju komunalne in padavinske odpadne vode na obmoE
oblin Braslovle, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec- prva obravnava
Zupan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega podjetja Zalec Igorju GIuiidu, ki je
podrobnej5o obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali Adrijana Ferme, Breda

ju

podal
Cvan,

Peter Reber5ek in Nataia Juhart, kije med drugim opozorila na statistidne podatke Nacionalnega
inStituta zajavno zdravje, glede kakovosti pitne vode v obdini Vransko.
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloku o odvajanju in di5denju komunalne in padavinske odpadne
vode na obmodju obdin Braslovde, Polzelq Prebold, Tabor, Vransko in Zalec:

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 100
Obiinski svet ObEine Vransko sprejme Odlok o odvajanju in EiSienju komunalne.in padavinske
odpadne vode na obmoiju obiin Braslovie, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec v prvi
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obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno obrol,mvo, ki bo potekala od 5.11.2019 do
5.12,2019,

Toika 2 Pobtde in vpralanja ilanov oblinskega sveta
a)Brigita Gosak
Podala je pobudo za nasutje poljske poti mimo hmelja v iepljah (pri Grabner).
Zupan je odgovoril, daje bila ta pot Ze urejena.
b) JoZe Matko
Izpostavil je problematiko parkiriSd in podal pobudo za postavitev WC-jev pri plezalnih stenah na
Creti.
Zupanje odgovoril, da seje ta problematika Ze vedkat obravnavala. V preteklostije bilo s Planinskim
druStvom oziroma s plezaho sekcijo Ze dogovorjeno, da se bo pri plezalnih s{gnah postavil )poljski
WC<. Pobuda bo posredovana plezalni sekciji PD Vransko. Glede parkiri5d, paje povedal, da veliko
zemlji5d, ki se uporabljajo za parkiriSda predstavlja javno dobro in niso v zasebni lasti.
c) Breda evan
Posredovalaje vpra5anja" ki so bila podana na seji Va5kega odbora Prekopa in sicer:
-_ S katerim denadem bo financirana izgradnja ceste do novozgrajenih stanovanjskih objektov v
Cepljah?
Zrryan je povedal, da se bo izgradnja ceste sofinancirala iz pladanega komunalnega prispevka za
stanovanjsko gradnjo in izgradnjo hotela.
- Kak5ni so republi5ki normativi za odstranjevanje vejevja oziroma Zivih mej ob cestnem telesu?
Zupanje odgovoril, daje podlaga za izvajanje teh del Zakon o cestah.
- Ali bi se lahko prometni maki za obmodje omejenega prometa v Prekopi odstranili?
Zupanje odgovoril, da se bo pobuda za odstranitev teh makov podala na Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, dlani sveta bodo zadevo proudili.
- Kakoje s di5denjem postajali5da za otroke v Prekopi (pri JoSt), problem se pojavlja predvsem v
dasu izvajanja zimske sluZbe?
Zupan je odgovoril, da se zimska sluZba izvaja na cestah in ne na zemlji5dih, ki so v zasebni lasti.
- Podalaje pobudo za omaditev obcestnih robnikov, teZava se pojavlja predvsem v dasu imajanja
zimske sluZbe, ker robniki niso dovolj vidni in se posledidno z izvajanjem zimske sluZbe unidujejo.
Zupanje povedal, da koncesionar te oznadbe izvede vsako leto pred pridetkom izvajanja zimske
sluZbe.
- Podalaje pobudo za dopolnitev relacij pri Javnem razpist za izvajanje zimske slulbe 201912020 .

Dopobril se naj bi sklop 15 in sicer dovoz do stanovanjskih objektov Prekopa 10, 10A,10B, 18 ter
Prekopa 53.
Zupan je povedal, da se bo pobuda upoltevala.
d) Peter Reberiek
- Zanimalo ga je, de je Ze kaj ved informacij v zvezi s pripravo prostora za raZros pepela na
pokopaliSdu Vransko.
Zupanje odgovoril, da se za dokondno ureditev zunanjega dela mrli5ke veiice pripravlja vse karje 5e
potrebno.

_- 
Kako poteka sanacija posedkov na cesti v Jevie?

Zupan je povedal, da so bili posedki Ze sanirani.
d) Danilo Stante
- Zakaj so se dela v trgu Vransko na vodotoku Merin5dica ustavila in kdaj se bodo nadaljevala?
Zupanje povedal, da se bo vpra5anje posredovalo na Agencijo RS za okolje, Urad za upravljanje z
vodami, oddelek obmodje Savinje v Celje.
e) NataSa Juhart

_- 
Kako je z izdelavo spominka Obdine Vransko?

Zupan je povedal, daje spominek v fazi izdelave.
f) Kristina Bogataj
- Podalaje pobudo, za postavitev 5e kaksnega kosa za pasje iztrebke v trgu.
Zupan je povedal, da se bo pobuda upo5tevala.
V zvezi s prometno ureditvijo v trguje Zupan povedal, daje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu opravil ogled in nima na dosedanjo ureditev nobene pripombe. Vsi zapisniki sveta so bili
posredovani dlanom obdinskega sveta. Danaje bila pobuda za prestavitev aktirmega prometnega maka
pri osnovni 5oli, ki pa bo tudi realizirana.

3



Toika 3 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa Sporta v
Ob6ini Vransko - druga obravnava
Zupanje predal besedo Rudolfu Pu5niku, kije podal podrobnej5o obrazloiitev, natoje odprl razpruvo
v kateri ni nihde sodeloval. Slediloje glasovanje o predlogu Odloka o postopku in merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa Sporta v Obdini Vransko:

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Skleo 5t. 101

ObEinski svet ObEine Vransko sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa Sporta v Obtini Vransko v predlaganem besedilu.

Toiha 4 Odlok o proraiunu Obiine Vransko za leto 2020 - prva obravnrva
Zupan je predal besedo Mihaeli Zupandid, ki je podala podrobnej5o obrazloZitev, natoje odprl
razpravo v kateri so sodelovali: JoZe Matko, Rafael Novak, Peter Reber5ek, Sonja Cencelj in Adrijana
Ferme. Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o proradunu Obdine Vransko zaleto 2020:

- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 102
Oblinski svet ObIine Vransko sprejme Odlok o proraEunu Obline Vransko za leto 2020, v prvi
obrarnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo, ki bo potekala od 5.11.2019 do
s.12.2019.

Toika 5 Odlok o ustanoyitvi organa skupne obiinske uprave >MedobEinski inSpektorat in
redarstvo Mestne obtine Celje, Obiine Braslovie, Obiine La5ko, ObIine Polzela, Obiine
Prebold, ObIine Store, Obtine Tabor, Obiine Vransko in Obiine Zalec<< - prva obravnava
Zupan je podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri so sodelovali Adrijana Ferme, Peter
Reber5ek in Brigita Gosak. Slediloje glasovanje o predlogu Odloka o ustanovitvi organa skupne
obdinske uprave >Medobdinski inSpektorat in redarstvo Mestne obdine Celje, Obdine Braslovde,
Obdine La5ko, Obdine Polzela, Obdine Prebold, Obdine Store, Obdine Tabor, Obdine Vransko in
Obdine Zalec<:

- l0 glasov ZA
- I glasov PROTI

Ltryan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 103
ObEinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne obiinske uprave
>Medobiinski in5pektorat in redanstvo Mestne obline Celje, ObIine Braslovie, Obiine La5ko,
Obiine Polzela, Obiine Prebotd, Obiine Store, ObEine Tabor, Obtine Vransko in ObIine Zalec<<
v prvi obrarnavi in ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo, ki bo potekala od 5.11.2019 do
5.12.2019,

Iailra 8 Pravilnik o povralilu strolkov Solskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
Zupanje predal besedo Suzani Felicijan BratoZ, kije podala podrobnejSo obrazloZitev, natoje odprl
razpravo v kateri sta sodelovala Rafael Novak in Peter Reber5ek. Sledilo je glasovanje o Pravilniku o
povradilu stroikov Solskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami:

- l1 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

aupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 104
Obiinski svet Obtine Vransko sprejme Pravilnik o povraiilu strolkov Solskega prevoza otrokom
s posebnimi potrebami v predlaganem besedilu.
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Toika 9 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in
programov drugih drultev v Obiini Vransko
Zupan je predal besedo Suzani Felicijan BratoZ, kije podala podrobnej5o obrazloZitev, nato je odprl
razpravo v kateri so sodelovali Danilo Stante, Sonja Cencelj in Rafael Novak.
Slediloje glasovanje o sprernembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju sociahovarstvenitr
programov in programov drugih druitev v Obdini Vransko:

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

lryan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklen 5t. 105
Obiinski svet ObIine Vransko sprejme Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju
socialnovarstvenih programov in programov drugih druStev v ObEini Vransko v predlaganem
besedilu,

Toika l0Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih dru5tev in kulturnih projektov,
ki se sofinancirajo iz proraluna Obiine Vransko za leto 2020
Zupan je predal besedo Suzani Felicijan Bratoi, ki je podala podrobnejSo obrazloZitev, nato je odprl
razpravo v kateri ni nihde sodeloval. Slediloje glasovanje o predlaganih pogojih in merilih za
vrednotenje programov kultumih druitev in kultumih projektov, ki se sofinancirajo iz proraduna
Obdine Vransko za leto 2020:

- l1 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

lupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 106
Oblinski svet Obtine Vransko sprejme Pogoje in merila za vrednotenje programov kulturnih
drultev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proraEuna Obiine Vransko za-leto 2020 v
predlaganem tresedilu.

Toika ll Pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa Sporta v ObIini
Vransko za leto 2020
Zupanje predal besedo Rudolfu Pu5niku, kije podal podrobnejSo ob razloLitev, nato j e odprl razpravo
v kateri so sodelovali Rafael Novak, Peter Reberiek, Breda ivan in Sonja Cencelj. Sledilo je
glasovanje predlaganih pogojih in merilih za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa Sporta
v Obdini Vransko za leto 2020:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

lqan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 107
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme Pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja
letnega programa Sporta v Obtini Vransko za leto 2020 v predlaganem besedilu.

Toika I2 Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socislnovarstvenih programov in programov
drugih dru5tev, ki se sofinancirajo iz proraduna Obdine Vransko za leto 2020
Zupan je predal besedo Suzani Felicijan BratoZ, kije podala podrobnejSo obrazloZitev, nato je odprl
razpravo v katerije sodeloval Peter ReberSek. Sledilo je glasovanje o predlaganih pogojih, merilih in
kriterijih za wednotenje socialnovarstvenih programov in programov drugih dru5tev, ki se

sofinancirajo iz proraduna Obdine Vransko za leto 2020:
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI
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Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 5t. 108
ObEinski svet Obdine Vransko sprejme Pogoje, merila in kriterije za wednotenje
socialnovarstvenih programoy in programov drugih dru5tev, ki se sofinancirajo iz proraEuna
ObEine Vransko za leto 2020 v p redlaganem besedilu.

Toika 1J Razno
JoZe Matko je podal vpra5anje glede izbire izvajalca za opravljanje zimske sluZbe na Planino.
Zupan je odgovoril, da se za izttajanje zimske sluZbe na tej cesti 5e ni nihde prijavil, v kolikor se ne
bo nihde prijavil, pa se bo pojavila teLava, zato je predlagal, da se skupaj z uporabniki te ceste najde
re5itev, kdo bo zimsko sluZbo izvajal

Seja je bila zakljudena ob 23.00 uri.

Zapisala: Zup
Mateja Godler
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