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Vransko 59, 3305 Vransko
t: (03) 703 28 00, e-naslov: obcina.vransko(a)wansko.si
Stevilka: 0320/2020

Vransko, 23.3.2021

ZAPISNIK
14. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki

je bila v torek,23.3.2021, ob 20. uri v Kultumem

domu Vransko.

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta: JoZe Matko, Breda evan, Kristina Reber5ek, Nata5a Juhart, Rafael Novak, Peter
Reber5ek, Adrijana Ferme, Danilo Stante in Sonja Cencelj
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: Brigita Gosak in Marjan Pedovnik
- obdinska uprava: Franc Suinik, Marija Jerman in Mateja Godler
- ostali prisotni:

-

/

mediji: Savinjska TV

Po uvodnem pozdravu je Zupan ugotovil, da je bilo ob 20.00 prisotnih 9 dlanov obdinskega sveta, kar
pomeni, daje bil obdinski svet sklepden.

. Sprejem dnevnega reda

-

za predlagano todko 6 Delovna uspesnost ravnateljice

II. OS Zalec,
in 8, ki se glasita:
7. Delovno uspe5nost ravnatelja Glasbene Sole >Risto Savin< Zalec
8. Delovno uspe5nost ravnateljice OS Vransko-Tabor

se

uvrstita novi dodatni todki

7

Dosedanja todka 7 Razno se ustrezno preitevildi

Pripomb na podani predlog razliritve dnevnega reda ni bilo, zatoje sledilo glasovanje o raziiritvi dnevnega
reda:

-

9 glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:

Sklep 5t. 225

Obiinski svet Obiine Vransko potrdi raz5iritev dnevnega reda z uvriienima novima dodatnima
toikama kot sledi:
7. Delovno uspeSnost ravnatelja Glasbene Sole >Risto Savin< Zalec
8. Delovno uspelnost ravnateljice OS Vransko-Tabor
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Zupan je ugotovil, da je
Sklep 5t. 226

bil sprejet naslednji dnevni red:

l.

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko in 4.
izredne seje Oblinskega sveta ObIine Vransko
2. Pobude in vpra5anja svetnikov
3. Sklep o tehnilnem popravku Odloka o obiinskem prostorskem nadrtu Obiine Vransko - VR13-

la/CU4

-

2. obravnava in sprejem

4. Odlok o postopku, pogojih in

merilih za sofinanciranje izvedbe protipraSne zaSlite
na javnih cestah in cestnih prikljutkih v Obiini Vransko - 1. obraynava
5. Letno poro6ilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nalrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih utinkih za leto 2020
6. Delovna uspe5nost ravnateljice II. OS Zalec
7, Delovno uspe5nost ravnatelja Glasbene Sole >Risto Savin< Zalec
8. Delovno uspeSnost ravnateljice OS Vransko-Tabor
9. Razno

K toiki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnik 13. redne seje ObEinskega svela Obdine Vransko in
zapisnik 4. izredne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko
Zupan je podal obrazloZitev, natoje odprl ft\zpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o potrditvi zapisnika 13. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko in 4. izredne
seje Obdinskega sveta Obdine Vransko hkrati:

-

9 glasov ZA
0 glasov PROTI

lupan 1e ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 226

Oblinski svet Obiine Vransko potrdi zapisnika 13. redne seje Obtinskega sveta Obiine Vransko in
4. izredne seje Oblinskega sveta ObIine Vransko v predlaganem besedilu,
K toiki 2 Pobtde in vpraSanja svetnikov
a) Joie Matko
Vpra5alje kako poteka gradnja na obmodju biv5ega podjetja Inde, d.d.,
Zupanje povedal, da sta sedaj na tem obmodju dve gradbi5di. Enoje gradbi5de podjetja BIJOL, d.o.o.,
drugoje gradbi5de podjetja 55 PROJEKT, d.o.o.
Na desnem bregu vodotoka PodgrajSdice se nahaja gradbi5de Bijol-a, ki ima v nadrtujunija zakljuditi
proizvodno halo s spremljajodimi prostori. Tako imenovane >Sor5akove hi5e< do takrat 5e ne bodo
obnavljali. Podjetje Bijol, d.o.o. bo na tem prostoru vzpostavilo proizvodnjo specialnih gozdarskitr
traktorjev. Za laZjidostop do proizvodne hale, bo obdina do mesecajunija, poskrbela za razSiritev ceste
na relaciji od cerkve do stare >Sor5akove hiSe<.
Na levem bregu,je gradbiSde podjetja 55 PROEJKT, d.o.o., kjer se nahajata Se dve parceli, ki sta 5e v
lasti obdine. Za ti dve parceli so bile razpisne Ze lri draibe, zanimanja za nakup ni bilo, zatoje bila obdina
za potrebe izvedbe detrte draZbe, primorana naroditi ponovno cenitev obeh zemlji5d. ietrta draZbaje bila
objavljena 15. 3. 2021 in bo potekala 6.4.2021.
Podjetje 55 Projekt, d.o.o. zakljuduje z obnovo poslovnih prostorov in urediwijo okolice. Njihova
dejawost bo pole g izvalanja gradbenih in drugih del tudi skladisde in prodaja malih distilnih naprav.

b) Nata5a Juhart
Glede na to, daje bil nedavno nazaj za potrebe obnove obeh mostov na regionalni cesti v Brodeh izveden
terenski ogled, jo je zanimalo, kaj je v zvezi s tem novega.
Zupanje povedal, daje terenski ogled, kije bil sklican na pobudo Direkcije za infrastrukturo in na
katerega so bili vabljeni tudi lastniki tangiranih zemljiSd, projektant in predsednik VO Brode-Selo,
potekal 9. 3. 2021 . Ogleda so se udeleZili vsi vabljeni. Dogovorjeno je bilo vse glede posegov na privatna
zemlji5da. Lastnika zemlji5da na katerih bo v dasu obnove postavljen pontonski most sta podala tudi
soglasje za postavitev mostu, po katerem bo v dasu gradnje potekal obvoz. Direkcija ima v nadrtu
renovacijo obeh mostov hkrati. Z gradnjo naj bi prideli konec letoSnjega oziroma v zadetku naslednjega
leta. Zupan seje vsem lastnikom zemljiSd za pripravljenost k sodelovanju javno zahvalil.
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c)

Breda dvan

Podalaje pobudo za ureditve hidranta v naselju Prekopa, in sicer na desni strani Bolske, kjerje naselje
treh hiS. V tem delu dostop omogoda ozek most po katerem gasilsko vozilo ne more zapeljati do
stanovanjskih hiS, zato se ji zdi postavitev hidranta smiselna.
Zupan je povedal, da trenutno to ni mogoda, saj mora biti za uspeino delovanje hidranta na voljo
vodovodno omreZje minimalnega prema 100 mm, ki ga na tem obmodju ni. Glede na to, da v bliZini te6e
Bolska, ki predstavlja dodaten vodni vir, bi bilo smiselno narediti tudi dodatno oceno poZame
ogroZenosti.

K toiki 3 Sklep o tehnitnem popravku Odloka o oblinskem prostorskem nairtu Obiine Vransko VRl3-1a/CU4 - 2. obravnava in sprejem
Zupanje podal obrazloZitev, natoje odprl rtvpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o sprejemu Sklepa o tehnidnem popravku Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu
Obdine Vransko - VR13-la/CU4:

-

9 glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 227
Oblinski svet Obdine Vransko sprejme Sklep o tehniinem popravku Odloka o obEinskem
prostorskem natrtu Obiine Vransko - VR13-1a/CU4 v predlaganem besedilu.

K toEki 4 Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protipralne zallite
na javnih cestah in cestnih prikljuikih v ObEini Vransko - l. obravnava
Zupanje podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri sta sodelovala Peter Reber5ek in JoZe Matko
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe
protiprasne zasdite na javnih cestah in cestnih prikljudkih v Obdini Vransko:

-

Zupan

9 glasov ZA
0 glasov PROTI

je ugotovil, daje bil sprejet:

Sklep 5t. 228

Obiinski svet Obtine Vransko sprejme Odlok o postopku, pogojih in merilih za
sofinanciranje izvedbe protipra5ne za3iite na javnih cestah in cestnih prikljuikih v Obiini
Vransko v prvem branju ter ga posreduje v lS-dnevno javno obravnavo na krajevno
obiiajen naiin.
K todki 5 l*tno porolilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nairta lokalnega energetskega koncepta
in o njihovih uEinkih za leto 2020
Zupanje podal obrazloiilev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o semanitvi z Letnim porodilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega nadrta lokalnega
energetskega koncepta in o njihovih udinkih za leto 2020:
- 9 glasov ZA

-

0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet
Sklep 5t. 229

Oblinski svet Obiine Vransko se je seznanil z Letnim porotilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega
natrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih ulinkih za leto 2020.
X

toiki 6 Delovna

uspesnost ravnateljice

II.

OS Zalec

Zupan je podal obrazloZitev. nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali Sonja Cencelj, Rafael Novak
Peter ReberSek.

in
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Slediloje glasovanje o semanitvi z redno delovno uspeinosdo ravnateljice II. OS Zalec:

-

9 glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
SkleD 5t. 2 30

Obiinski svet Obiine Vransko

se

je seznanil z redno delovno uspesnostjo ravnateljice II. OS Zalec.

K toiki 7 Delovno uspe5nost ravnatelja Glasbene Sole >Risto Savin< Zalec
Zupan 1e podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z redno delovno uspeSnostjo ravnatelja Glasbene Sole >Risto Savin<
Zalec:

-

9 glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 231
Oblinski svet Obiine Vransko se je seznanil z redno delovno uspeSnostjo ravnatelja Glasbene Sole
>Risto Savin< Zalec,
K loiki I Delovno uspelnost ravnateljice OS Vransko-Tabor
Zupan je podal obrazloLitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o seznanitvi z redno delovno uspeinostjo ravnateljice OS Vransko-Tabor:

-

9 glasov ZA
0 glasov PROTI

aupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 232
Obtinski svet ObIine Vransko se je seznanil z redno delovno uspelnostjo ravnateljice OS Vransko-

Tabor.

K toi*i 9 Razno
Zupan je podal informacijo v zvezi z epidemiolo5ko situacijo v obdini Vransko

Sejaje bila zakljudena ob 20.50

Zapisala'.
Mateja Godler

ZUPAN
Franc SuSnik, I.r
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