OBCTNA vRANsKo - oBdINsKI
Vransko 59, 3305 Vransko

svET

t: (03) 703 28 00, e-poSta: sbetla.ylalita(@yr4nlks.q
Stevilka: 0320/2020

Vransko, 18.2.2020

ZAPISNIK
9. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 18.2.2020, ob 20. uri v sejni sobi
Obdine Vransko, Vransko 130c.

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, Brigita Gosak,

JoZe Matko, Breda tvan,
Marjan Pedovnik, Kristina Bogataj, Nata5a Juhart, Danito Stante, Rafael Novak in peter Reberiek (od
8.05 dalje)
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: /
- obdinska uprava: Franc Su5nik, Marija Jennan in Mateja Godler
- ostali prisotni: Majda Pikl OS Vransko-Tabor

-

mediji: /

Po uvodnem pozdravuje Zupan ugotovil, daje bilo ob 20. uri prisotnih 10 dlanov obdinskega sveta, kar
pomeni, da je bil obdinski svet sklepden, I svetnik se je pridruZil ob 8.05

. Sprejern 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:
Sklen 5t. 121

Obtinski svet ObEine Vransko sprejme dnevni red, kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje obEinskega sveta obiine vransko z 10.12.
2019 in zapisnika 2. izredne seje Obtinskega sveta Obiine Vransko z l9.l}.2[l9
2. Pobude in vpraSanja ilanov obtinskega sveta
3. Obvezna razlaga ietrtega odstavka poglavja 2.5,6,4. Ilena Odloka o obiinskem prostorskem
nalrtu Obtine Vransko
4. spremernbe Nairta razvojnih programov 2020-2023 in sklep o zadolzitvi v proraiunu driave
za investicijski projekt Rekonstrukcija JP 9f6l0l Ropasija
5, Predlog za dopolnitev sistematizacije delovnih mest za Vrtec Vransko
6. Prolnja za denarno pomot pri obnovi glavnega Marijinega oltarja na ireti
7. Razno

l Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje obEinskega sveta obiine vransko z
10.12.2019 in zapisnika 2. izredne seje Oblinskega sveta Obiine Vransko z l9,l1.Z0l9
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Toika

Sledilo je glasovanje:
1

.

Zapisnik 8. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z 10.12.2019:

-

1l glasov ZA
0 glasov PROTI

I

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 51. 122
Oblinski svet Ob6ine Vransko potrdi Zapisnik 8. redne seje ObEinskega sveta ObIine Vransko
z 10,12.2019 v predloienem besedilu.

2.

Zapisnik 2. izredne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z 19.12.2019

-

l1 glasov ZA
0 glasov PROTI

Sklep 5t. 123
Obiinski svet ObEine Vransko potrdi Zapisnik 2. izredne seje Oblinskega sveta Obtine Vransko
z 19.12.2019 v predloienem besedilu.

i\ryan je predlagal, da
strinjali

se

kot naslednja obravnava 5. todka dnevnega reda, svetniki so se s predlogom

Toika 5 Predlogza dopolnitev sistematizacije delovnih mest za Vrtec Vransko
Zupan je predal besedo ravnateljici OS Vransko- Tabor, Majdi Pikl, ki je podala podrobnej5o
obrazloZitev. Postavilaje tudi vpra5anje glede nadina vpisa otrok v OS Vransko-Tabor. lupan je
poudaril, daje pri vpisu otrok v Vrtec Vransko, potrebno striktno upo5tevati Pravilnik o sprejemu
otrok v JVIZ Osnovne Sole Vransko - Tabor, OE Vrtec (UL RS, 3t. l5l20l0 22.3.2010), v katerem je
med drugim navedeno, da imajo prednost pri vpisu otroci tistih stariev, ki imajo stalno prebivaliSde v
Obdini Vransko. S strani Zupana bo imenovana tudi komisija za sprejem otrok v Vrtec Vransko, kije
tridlanska in jo bodo sestavljali, predstavnik obdine ustanoviteljice, ki ga imenuje Zupan, predstavnik
starSev, ki ga imenuje svet star5ev in predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj/ica.
V razpravi so sodelovali svetniki Kristina Bogataj, Peter Reber5ek, Nata5a Juhart in Rafael Novak.
Slediloje glasovanje o predlogu sklepa za dopolnitev sistematizacije delovnih mest za Vrtec Vransko:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:

Sklen

51. 124

Obiinski svet ObEine Vransko potrjuje dopolnitev sistemizacije

za delovno mesto

VZGOJITEIJ

v OS Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko za 5ol. leto 2019/20.

Toika 2 Pobuile in vpra5anja Elanov obdinskega sveta
a) Brigita Gosak
- Podalaje vpra5anje glede delovanja Medobdinskega inipektorata in redarstva Mestne obdine Celje,
Obdine Braslovde, Obdine Laiko, Obdine Polzela, Obdine Store, Obdine Tabor, Obdine Vransko in
Obdine Zalec. Predlagalaje, da se v Informatorju objavi obvestilo o njihovem delovanju na obmodju
obdine Vransko.
Ltryan je povedal, daje bilo obvestilo o pridetku delovanje omenjenega redarstva predstavljeno v
medijih, se bo pa obvestilo objavilo tudi v Informato{u. V prihodnje naj bi se sestal tudi Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki naj bi predlagal kitidna mesta za izvajanje kontrole
predvsem mef enja hitrosti.
a) Sonja Cencelj
- Podalaje pobudo Va5kega odbora Merinca-Vologa, da bi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu ponovno proudil moZnost spremembe urediwe hitrosti 30, na relaciji od Podgrada do gostilne
(pri Andki).
Zupan je predlagal, da se predlogi in pobude, v zvezi s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, podajo v pisni obliki in se naslovijo na predsednika Danijela Grando.
- Podalaje vpraSanje glede delovanja pediatra v Zdravstveni postaji Vransko.
Zupan je povedal, da drugade pediater deluje v Zdravstvenem domu Zalec, drugi pa sedaj po novem
deluje tudi v Zdravstvenem domu Prebold. Ta ki deluje v Zdravstvenem domu Prebold, bo izvajal vse
dosedanje aktirmosti v Zdravstveni postaji Vransko. Predlagalje, da se glede opravljanja vedjega
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Stevila ur delovanja pediatra na Vranskem sklide seja Odbora za negospodarstvo in javne sluZbe
druZbenih dejavnosti, na katero se povabi direktorico ZD Lalec. Trenutno potekajo tudi aktirmosti
zvezi za vzpostayitev dodatne zobozdravstveno ambulanto v ZP Vransko.

b)

v

Joie Matko

- Opozorilje, daja na Te5ovi (pri Vadlan),
je, da se pesek iz travnika odstrani.

kjerje potekala zamenjava kandelabra ostal pesek, prosil

Zupanje povedal, da se bo opozorilo preneslo izvajalcu.
- Izpostavilje tudi problematiko prevomosti ceste pri domadiji >Mladnik< na Ropasiji, predvsem gre
za oteleno volnjo Solskemu kombiju.
Zupanje povedal, da se zadeva Ze sanirala.
- Podalje vpra5anja ki jih je prejel od obdana Bo5tjana JaneZe in sicer glede napisa planinskega doma
na Creti in v zvezi s problematiko delovanja streli5da.
Zupan je povedal, daje gospod JaneZ glede napisa planinskega doma ie prejel odgovor od predsednice
Planinskega druStva. Glede streli5daje bila problematika izpostavljena na zadnjem sestanku s policijo
in medobdinskim in5petktoratom. Ugotovljeno je bilo, da trenutno ni nobenih pripomb sosedov, zatoje
bila zadeva zakljudena. V preteklosti je bilo izvedeno veliko in5pekcijskih ogledov, ki pa niso
doprinesli rezultatov.
c) Breda Cvan
- Podalaje vpraSanje, alije Ze kaj novega v zvezi z izgradnjo hodnika za pelce v Prekopi?
Zupan je povedal, da novosti ni, daka se na podpis sporazuma.
- Podalaje pobudo, da bi se pri ureditvi prostora za raztros pepela na pokopali5du Vransko istodasno
izvedla tudi izgradnja paviljona pred mrli5ko veZico.
Zupan je povedal, da trenutno za to ni planiranih sredstev, se bo pa zadeva uredila v prihodnosti.
d) Kristina Bogataj
- Podalaje vpraianje glede moZnosti urediwe peSpoti, ki poteka za lTtcem ob trarmatem vrtdevskem
igriSdu do naselja Videm.
Zupanje povedal, da se bo zadeva uredila.
e) Adrijana Ferme
- Izpostavilaje problematiko preglednosti kiZi5da na Limovcah, ki ga osvetljuje svetilka, ki deluje na
sondno energijo. V primeru megle kriZiSde ni dobro osvetljeno in zato tudi slabo pregledno. Zanimalo
jo je, de se bi lahko v prihodnosti ta svetilka zamenjala z kakovostnej5o.
Zupan je povedal, da se je na tej lokaciji postavila svetilka na sondno energijo zato, ker je na tem
mestu zelo zahtevno in drago pridobiti odjemno mesto za elektridno energijo.
- Podalaje vpra5anje glede prevoza otrok iz spodnjih Limovc, ali je postaja, ki se sedaj uporablja
registrtana ali je to samo stvar dogovora ?
Ztpan je povedal, da ta postaja ni registrirana, to je samo stvar dogovor s Solo in s prevoznikom.
Mesto ustavljanja je bilo tudi pregledano s strani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
policijo.
f) Danilo Stante
-,Zanimalo ga je zakaj 8. redna seja Obdinskega sveta ni bila v celoti zvodno posneta?
Zupan je povedal, daje Zal pri5lo do tehnidne napake.
- Podalje vpraianje kakinaje moZnost, da bi se obdinska knjiZnica prestavila v vedje prostore?
Zupanje povedal, daje za naslednjo Kohezijsko obdobj e 2021-2027 obdina Ze pripravila idejno
zasnovo izgradnje nove obdinske knjiZnice na Vranskem, prav s kohezijskimi sredstvi bi se projekt
izgradnje knjiZnicelaije realiziral, s tem namenom seje pripravila tudi idejna zasnova.
- Podalje vpra5anje glede izgradnje suhega zadrZevalnika.
Zupan je povedal, da bo javna predstavitev projekta v ponedeljek, 2.3.2020, ob I 7.00 v Kulturnem
domu Vransko. Predstavitev bo izvajala Direkcija RS za vode.
- Podal je vpraianje, zakaj je v obdini Vransko, v primeru, da hodeS pridobiti gradbeno dovoljenje,
obvezen priklop na toplovod.
Zupanje povedal, daje ta zahteva v skladu z odlokom, kije bil sprejet, koje bila podeljena tudi
koncesija za toplotno oskrbo. Zahteva velja za obmodje kjerje toplovod zgrajen in ne za obmodje
celotne obdine.
h) Nata5a

Juhart

- Podalaje vpraSanje kdaj se bo obnovil lesen most v Brodeh.
Ztpan je povedal, da se bo to uredilo takoj, ko bodo vremenski pogoji to omogodali.
- Podalaje vpraSanje, kdaj se bo uredil prehod za pe5ce v Brodeh.
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1upan je povedal, da so bili projekti narodeni in tudi dostavljeni na Direkcijo RS za ceste, v
skladu z dogovorom bi moral biti projekt zakljuden Ze lansko leto. S strani obdine je bilo
narejeno vse, sedaj je na wsti Direkcija RS za ceste.
i) Peter Reberiek
- Podalje vpra5anje kako kaZe zizgradnjo ceste do stanovanjskega objekta Stopnik 5.
Zupan je povedal, da trenutno ni finandnih moZnosti.
- Podal je pobudo za dodatno nasipanje ceste v Stopniku (na odseku kjer se nahajajo novogradnje)
Zupan je povedal, da morajo stanovalci najprej urediti odtoke meteorne vode iz cesti5da, drugade pa
na5 koncesionar to cesto redno vzdrZuje.

Toika 3 Obvezna razlaga Eetrtega odstavka poglavja 2.5.6,4. Elena Odloka o obiinskem
prostorskem nalrtu ObEine Vransko
Zupan je podal uvodno obrazloLitev, nato je predal besedo Mariji Jerman, ki je zadevo podrobneje
obrazlolila, po kondani obrazloZitvije odprl razprayo v katerije sodeloval Peter Reber5ek.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Obvezne razlage detrtega odstavka poglavja 2.5.6, 4. dlena Odloka o
obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Vransko:

- ll glasovZA
- 0 glasov PROTI

Sklen 5t. 125
ObEinski svet ObEine Vransko sprejme Obvezno razlago ietrtega odstavka poglavja 2.5.6
4.Ilena Odloka o obiinskem prostorskem naErtu ObEine Vransko v predloienem besedilu.

Toika 4 Spremembe Nairta razvojnih programov 2020-2023 in sklep o zadolZitvi v proraiunu
driave za investicijski projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija
Zupan je po uvodni obrazloLitvi predal besedo MarijiJerman, ki je zadevo podrobneje obrazloLila,
natoje odprl razpravo v katerije sodeloval JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje kot sledi:
l. Sprememba Nadrta razvojnih programov 2020-2023
- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan

je ugotovil,

da

je bil sprejet:

Sklen 5t. 126

Nairt

ObEine Vransko 2020-2023 se
kot sledi:
PROMBT PROMETNA INFRASTRUKTT]RA IN KOMT'NIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13

13029002
sko
IN
oB189-14-000s Reknnsfrrrkciie JP 916101

obEinskih cest

Zaietek financi
:1.1.2020
Konec financiranj a: 31. 12. 2020
py-oj gkta: 202.973,88 EUR
. -V.1e-{qqS!
ProraEunski viri:
Pred l.
Leto2020
2020
(v EUR)
(v EUR)
PV - Transfer iz
0
114.255,00
driavnega proraEuna
PV - Lastna
0
88.718,88

a

Leto

Leto

Leto

Po letu 2023

2021

2022 (v
EUR)

2023 (v

(v EUR)

(v EUR)

EUR)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

proraEunska sredstva

Viri skupai

0

202.973,88
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2.. Sklep o zadolZitvi v proradunu drLave za investicijski projekt Rekonstrukcija JP
Ropasija:
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Ztpan je ugotovil,
Sklen 5t. 127

da

9l6l0l

je bil sprejet:

Obiinski svet Obiine Vransko sprejme sklep, da se ObIina Vransko za financiranje
investicijskega projekta Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija zadoli.i v proralunu drZave v vi5ini
57.128,00 EUR. Obrestna mera kredita je 0,0 oh (brez EURIBOR), moratorij za vraianje
kredita je eno (1) leto ter odplaiilna doba devet let (1+9), z moinostjo predEasnega vraEila
kredita.
Toika 6 Pro5nja za denarno pomoE pri obnovi glavnega Marijinega oltarja na ireti
Ztpanje podal obrazloZitev, natoje odprl razprav v katerije sodeloval Peter Reber5ek.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za sofinanciranje obnove glavnega Marijinega oltarja na ireti
- l1 glasov ZA

-

0 glasov PROTI

Sklep 5t. 128

Obiinski svet Obiine Vransko, sprejme sklep, da se za sofinanciranje pri obnovi glavnega
Marijinega oltarja na Creti iz Proraiuna Obiine Vransko zaleto 2021 nameni 5000€.
Toika 7 Razno
je postavil vpra5anje, kako daled je s pridobitvijo gradbenega dovoljenja
BIJOL, d.o.o.
Zupan je povedal, da se postopek podasi zakljuduje.
JoZe Matko

Seja

za podjetje

je bila zakljudena ob 21.30

Zapisala:

ZupaN

Mateja

Franc Su5nik,l.r
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