OBdINA VRANSKO _OBdINSKI svET
Vransko 59, 3305 Vransko
t: (03) 703 28 00, e-posta: obcina.vransko(avransko.si
Stevilka: 0320/2019

Vransko, 10.12.2019

ZAPISNIK
8. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 10.12.2019, 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, JoZe Matko, Breda ivan,
Marjan Pedovnik, Kristina Bogataj, Nata5a Juhart, Danilo Stante, Rafael Novak in Peter ReberSek
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: /
- obdinska uprava: Franc Su5nik, Marija Jerman, Mihaela Zupandid in Mateja Godler
- ostali prisotni: Zdenko Lesjak, Medobdinski in5pektorat in redarstvo Celje

-

mediji: /

Po uvodnem pozdravu je Zupan ugotovil, daje bilo ob 20. uri prisotnih 11 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 dnevnega
reda:

-

11 glasov

ZA

0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 108
ObEinski svet Obiine Vransko sprejme dnevni red, kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje Obiinskega sveta ObIine Vransko z 22.10.
2019
2. Pobude in vpraianja Ilanov obiinskega sveta
3. Odlok o proraEunu ObIine Vransko za leto 2020 - druga obravnava in sprejem
4. Odlok o ustanovitvi organa skupne obiinske uprave >Medobiinski inSpektorat in redarstvo
Mestne obline Celje, Obiine Braslovie, ObIine La5ko, ObIine Polzela, Obiine Prebold, Obtine
Store, ObEine Tabor, ObIine Vransko in ObEine Zalec< - druga obravnava in sprejem
5. Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmoiju oblin Braslovte, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Zalec - druga obravnava in sprejem
6. Odlok o odvajanju in ii5ienju komunalne in padavinske odpadne vode na obmoEju obiin
Braslovle, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec - druga obrarmava in sprejem
7, Sklep o povpreini gradbeni ceni in povpreinih strolkih komunalnega urejanja stavbnega
zemljiSEa za obmoEje Obiine Vransko za leto 2020 - obravnava in sprejem
8. Sklep o vrednosti tolke za doloEitev vi5ine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5ia za
obmoije Obiine Vransko za leto 2020 - obravnava in sprejem
9. Sklep o vi5ini enkratne denarne pomoli za novorojence v obiini Vransko za leto 2020 -

obravnava in sprejem
10. Soglasje k drugemu Rebalansu programa dela, Iinantnega in kadrovskega nai rta ZD >>dr.
Joieta Potrate<< Zalec
11. Razno
I

Todka l Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7, redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko z
22.10.2019
Zupanje podal obrazloiitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o zapisniku 7. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko:

-

11 glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je
Skleo 5t. 109

bil sprejet:

ObEinski svet ObEine Vransko sprejme zapisnik 7, redne seje ObEinskega sveta ObIine Vransko
z 22,10.2019.

Toika 4 Odlok o ustanovitvi organa skupne obiinske uprave >Medobiinski inlpektorat in
redarstvo Mestne obiine Celje, ObIine Braslovie, Obdine La5ko, ObEine Polzela, Obiine
Prebold, Obiine Store, Obiine Tabor, ObEine Vransko in Obdine Zalec<< - druga obrarnava in
sprejem
Zupan je predal besedo predstavniku Medobdinskega in5pektorata in redarstva Celje, ki je podal
podrobnej5o obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri sta sodelovala Peter ReberSek in JoZe
Matko. Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o ustanovitvi organa skupne obdinske uprave
>Medobdinski inipektorat in redarstvo Mestne obdine Celje, Obdine Braslovde, Ob_dine La5ko, Obdine
Polzela, Obdine Prebold, Obdine Store, Obdine Tabor, Obdine Vransko in Obdin e Lalec<c.

-

10 glasov

I

ZA

glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje

Sklep 5t.

ll0

bil sprejet:

Oblinski svet Obiine Vransko v drugi obravnavi sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne
obiinske uprave >Medobtinski in5pektorat in redarstvo Mestne obiine Celje, Obiine Braslovie,
Obiine La5ko, ObIine Polzela, ObEine Prebold, Obiine Store, ObIine Tabor, Obiine Vransko in
ObIine Zalec<.
Toika 2 Pobude in vpraianja ilanov obiinskega sveta
a) Sonja Cencelj
KakSne bo delovni das ambulante pediatra v Zdravstveni postaji Vransko?
Zupanje povedal, da dogovori z Obdino Prebold in Obdino Tabor glede delovanja pediatra 5e
potekajo, ko bodo stvari doredene se bo delovni das tudi objavil.
b) Joie Matko
Kdaj se bo sanirala skalnata breZina ob cesti na ireto, kjerje sedaj postavljena delna zapora cesti5da?
Zupan je povedal, da si je izvajalec del zadeyo Le pogledal in bo takoj, ko bo imel das dela tudi
izvedel.

c) Breda dvan
Podalaje pobudi in sicer, da bi v bodode stavbe v trgu, ki so kulturnega pomena imele bogatejSo
novoletno okrasitev ter, da bi se tudi v Prekopi na ludijavne razsvetljave obesili novoletni okraski.
Zupanje odgovoril, da so te stavbe vsako leto okra5ene, se pa Zal, zaradi nastalih finandnih razner za
novoletno okasitev vsako leto namenja manj denarja.
Y zvezi z montaio novoletnih okraskov v Prekopi, paje povedal, da bo obdina kupila okraske v

kolikor VO Prekopa izkaLe interes, da bo skrbela za montaZo in demontaZo okraskov, tako kot je v
Brodeh, kjer za to skbi VO Brode.
E) Nata5a Juhart
VpraSala je zakaj javna razsvetljava v enem delu Brodov, gori tudi ponodi.
Zupan je povedal. da naj bi bilo tako dogovo{eno.
d) Marjan Peiovnik
Podalje pobudo za postavitev prometnega znaka za nevamost na cesti od Bniarja do Udakarja (JP 992
621 Trg-Gorica-Bri5e)
2

Zupanje odgovoril, da se bo pobuda posredovala Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. ki
bo zadevo groudil.
e) Danilo Stante
Postavilje vpra5anje glede dasa delovanjajavne razsvetljave skozi Videm.
Zupan je odgovoril, da se javna razsvetljava ugasne ob I I . uri zveder in priZge ob 5. uri zjutraj.
f) Adrijana Ferme
Povedalaje, da so obdani na obmodju Limovc zelo zadovoljni s postavitvijo ograje in sanacijo plazu v
Limovcah.
g) Rafael Novak
Postavilje vpra5anje kdaj se bo postavila zaSditna ograja na cesti v Jakov dolZupan je povedal, da se bo narodilo izvedlo 5e letos.
h) Nataia Juhart
Vpra5alaje ali je kak5na moZnost za postavitev javne razsvetljave v naselju Brode - grid.
Zupan je povedal, da trenutno ni finandnih moZnosti.
i) Peter ReberSek
Podalje vpraianje kak5na je moZnost sanacije ceste od stanovanjskega objekta Stopnik 1 do
mostu na odcepu za Selski graben?
Zupanje povedal, da se bo sanacija udamih jam naredila. Trenutno se zaradi modnega
deZevja v mesecu novembru, prednostno izvajajo sanacije udamih jam na makedamskih
cestah.

Totka 3 Odlok o proraiunu ObEine Vransko za leto 2020 - druga obravnava in sprejem
Zupanje podal kratko obrazloZitev, natoje predal besedo Mihaeli Zupandid, kije zadevo podrobneje
obrazloLila. Po obrazloZitvije odprl razpravo v kateri so sodelovali Peter Reber5ek, JoZe Matko in
Sonja Cencelj.
Slediloje glasovanje o predlogu Odloka o proradunu Obdine Vransko za leto 2020:

-

9 glasov ZA
2 glasa PROTI

aupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 111

Obiinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok

o

proralunu ObEine Vransko za leto

2020 v

predloienem besedilu.

Toika 5 Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmoiju obiin BraslovEe, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Zalec - druga obravnava in sprejem
Zupanje podal ob razloiitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval. Sledilo je glasovanje
predlogu Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmodju obdin Braslovde, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
in Zalec:

-

l1 glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 5t. 112
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmolju obEin
Braslovle, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in i,alec v predloienem besedilu.

Toika 6 Odlok o odvajanju in Ii5Eenju komunalne in padavinske odpadne vode na obmoEju
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec - druga obravnava in sprejem
Zupanje podal obrazloLitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval. Slediloje glasovanje
predlogu Odloka o odvajanju in diSdenju komunalne in padavinske odpadne vode na obmodju obdin
Braslovde, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec:

obtin Braslovie,

-

11 glasov ZA
0 glasov PROTI
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Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 113
Oblinski svet ObIine Vransko sprejme Odlok o odvajanju in IiSIenju komunalne in padavinske
odpadne vode na obmoiju obtin Braslovie, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Zalec v
predloZenem besedilu.

ToEka 7 Sklep o povprelni gradbeni ceni in povpreinih stro5kih komunalnega urejanja
stavbnega zemlji5Ea za obmoije ObEine Vransko za leto 2020 - obravnava in sprejem
Zupanje podal ob razloLitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o predlogu Sklepa o povpredni gradbeni ceni in povprednih stroikih
komunalnega urejanja stavbnega zemlji5da za obmodje Obdine Vransko za leto 2020'.
glasov ZA
0 glasov PROTI

- ll
-

Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 114

Oblinski svet ObEine Yransko sprejme Sklep o povpre6ni gradbeni ceni in povpretnih strolkih
komunalnega urejanja stavbnega zemlji5ia za obmoEje ObIine Vransko za leto 2020 v
predloienem besedilu.

ToEka 8 Sklep o vrednosti toEke za dolotitev viSine nadomestila za uponrbo stavbnega zemlji5ia
za obmoije Obiine Vransko za leto 2020 - obravnava in sprejem
Zupan je podal obrazloLitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodeloval Peter Reber5ek. Sledilo je
glasovanje o predlogu Sklepa o vrednosti todke za doloditev vi5ine nadomestila za uporabo stavbnega
zemlji5da za obmodje Obdine Vransko za leto 2020:
glasov ZA
0 glasov PROTI

- ll
-

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 115

Oblinski svet Obiine Vransko sprejme Sklep o vrednosti toike za doloEitev viSine nadomestila
za uporabo stavbnega zemlji5ia za obmoije Obiine Vransko za leto 2020 v predloienem
besedilu,

Toika 9 SkJep oviSini enkratne denarne pomoEi za novorojence v obiini Vransko za leto 2020 obravnava in sprejem
Zupan je podal obrazloiitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodeloval Rafael Novak. Sledilo je
glasovanje o predlogu Sklepa o vi5ini enkratne dename pomodi za novorojence v obdini Vransko za
leto 2020:

-

l1 glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 51. 116
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme Sklep o vi5ini enkratne denarne pornoEi za novorojence v
obiini Vransko za leto 2020 v predloienem besedilu.

Toika 10 Sogltsje k d-rugemu Rebalansu programa dela, finanEnega in kadrovskega nairla ZD
Potrate<< Zalec
Zupan je podal obrazloiitev, nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovala JoZe Matko in Sonja
Cencelj. Slediloje glasovanje o podaji soglasja k drugemu Rebalansu programa dela, finandnega in
kadrovskega nadrta ZD >dr. JoZeta Potrate< Zalec:

Mr. Joieta

-

1l glasov ZA
0 glasov PROTI
4

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 117
Obiinski svet ObEine Vransko poda soglasje k drugemu Rebalansu programa dela, finanlnega
in kadrovskega n tlrta ZD >>dr. Jo eta Potrate< Zalec.

Toika 1I Rpzno
Rafael Novakje podal vpra5anje glede potekajavnega razpisa za dodelitve pomodi in ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeielja v Obdini Vransko v letu 2019.
Zupanje povedal, da so vse aktivnost razpisa naravnane tako, da bo le-ta zakljuden v tem
prora6unskem letu.

Sejaje bila zakljudena ob 21.15.

Zapisala:
Mateia Godler
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