OBdINA VRANSKO _ OBdINSKI SVET
Vransko 59, 3305 Vransko
r: (03) 703 28 00, e-naslov: obcina.vransko(4wansko.si
Stevilka: 0320/2020

Vransko, 13. 4.2021

ZAPISNIK
15. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki

je bila v torek,

13. 4. 2021, ob 20.

uri v Kultumem

domu Vransko.

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta: JoZe Matko, Breda ivan, Kristina Reberiek, Nata5a Juhart, RafaelNovak, Peter
Reber5ek, Adrijana Ferme, Danilo Stante, Sonja Cencelj, Brigita Gosak in Marjan Pedovnik
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: /
- obdinska uprava: Franc SuSnik, Marija Jerman in Mateja Godler
- ostali prisotni: Mojca Hrastnik in Suzana Felicijan BratoZ

-

mediji: Savinjska TV

Po uvodnem pozdravuje Zupan ugotovil, daje bilo ob 20.00 prisotnih vseh 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:

-

llglasovZA
0 glasov PROTI

je ugotovil, daje bil sprejet naslednji dnevni red
Sklep 5t. 233
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje Oblinskega sveta ObIine Vransko
2. Pobude in vpralanja svetnikov
3, Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protipralne zaltite
na javnih cestah in cestnih prikljuikih v Obiini Vransko - 2. obravnava in sprejem
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda >Zavod za kulturo,
turizem in 5port Vransko<< - 1. obravnava
5, Sklep o pokritju izgubejavnega zavoda >>Zwod za kulturo, turizem in Sport Vransko< zaleto 2020
6. Izdaja soglasja k ceni socialnoyarstvene storitve pomoii na domu
7, Podelitev priznanj Obiine Vransko za leto 2020
8. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda II. Osnovne Sole Zalec za mandatno obdobje
2021-2025
9. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda Zdravstveni dom >dr. Joieta Potrate< Zalec
za mrndatno obdobje 2021-2025
10. Razno
Zupan

l

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje Oblinskega sveta ObIine Vransko
Zupan je podal obrazlo2itev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Slediloje glasovanje o potrditvi zapisnika 14. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko:
11 glasov ZA
0 glasov PROTI

K toiki

-

je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 234
Oblinski svet Obiine Vransko potrdi zapisnik 14. redne seje Obiinskega sveta ObEine Vransko v
predlaganem besedilu,

Zupan

K toiki 6lzdaia soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoEi na domu
Zupan je podal uvodno obrazloZitev ter besedo predal direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojci
Hrastnik, ki je zadevo podrobneje obrazloLila. Po kondani obrazloZiwi je Zupan odprl razprav v kateri so
sodelovali Kristina Reberiek, JoZe Matko in Nata5a Juhart.
Slediloje glasovanje o soglasju k ceni socialnovarstvene storiwe pomodi na domu:

-

Zupan

l1 glasov ZA
0 glasov PROTI

je ugotovil,

da

je bil sprejet:

Sklen 5t. 235
Obiinski svet Obtine Vransko poda soglasje k ceni storitve pomoii na domu v vi5ini 19,64 EUR.
Subvencija obiine zna5a 14,29 EUR, cena za uporabnike storitve znaSa 5t5 EUR na uro. Cena velja
od 1. 5. 2021.

K toiki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustlnovitvi jrvnega zavoda

>>Zar,oil z
kulturo,, turizem in Sport Vransko<< - 1. obravnava
Zupan je predal besedo direktorici Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko Suzani Felicijan Bratoi, ki
je podala podrobnej5o obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovala JoZe Matko in Rafael
Novak.
Slediloje glasovanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavod,a >>Zavod,
za kulturo, turizem in Sport Vransko<:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupan

je ugotovil, daje bil sprejet:

Sklep 5t. 236

v pli obravnavi sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda >>Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko< v
predlagani vsebini. Predlog se posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno obiEajen naiin.
Obiinski svet Obiine Vransko

K toiki 5 Sklep o pokritju izgube javnega zavoda >>Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko< za
leto 2020

je podal uvodno obrazloZitev, nato je besedo predal direktorici Zavoda za kulturo, turizem in Sport
Vransko Suzani Felicijan BratoZ, ki je zadevo podrobneje obrazloZila. Po kondani obrazloZitvi je Zupan
odprl razpravo v kateri so sodelovali Breda ivan, Adrijana Ferme in Peter Reber5ek.
Sledilo je glasovanje o Sklepu o pokritju izgube javnega zavoda >>Zavod za kulturo, turizem in Sport
Vransko< za leto 2020:
Zupan

-

11 glasov

ZA

0 glasov PROTI
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je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t.237
Obiinski svet Obiine Vransko potrjuje pokritje izgube Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko
v poslovnem letu 2020, nastale zaradi epidemije, v celoti.
Zupan

K toiki 2 Pobude in vpra5anja svetnikov
a) JoLe Matko
Y zvezizvoLnjo s Stirikolesniki oziroma ostalimi razlidnimi motornimi prevoznimi sredstvi v naravi, je
podal pobudo za objavo obvestila oziroma opozorila v Informatorju in na spletnih straneh obdine.
Zupan je povedal, da se bo pobuda upo5tevala. Obvestilo oziroma opozorilo se bo pripravilo in objavilo.
b) Adrijana Ferme
Podala je pobudo za pripravo obvestila zalnformator v zvezi s diSdenjem cest po opravljanju kmetijske
dejavnosti, saj se z razlidno kmetijsko mehanizacijo na cestiSde nanese veliko nesnage, ki je uporabniki ne
odistijo.
Lupan je povedal, da se bo obvestilo pripravilo za objavo.
c) Kristina Reber5ek
Podala je pobudo za postavitev klopce v parku pred Osetovo vilo, saj bi lahko tako obdani vedkrat posedeli
J Parku.
Zupanje povedal, da park pred Osetovo vilo niv lasti obdine, zato obdina z njim ne more upravljati.
i) Brigita Gosak (pisna pobuda s 7. 4.2021 - citirano):
Name se je obrnila stanovalka Grofic v zvezi z zemeljskim plinom. Po njenih besedah bi naj upravnik
Grofic pridobil podatek, da bi naj bili vsi pogoji, dovoljenja, nadrti in soglasja urejena, manjkalo naj bi
soglasje s strani ARSO - to je bila zadnja informacija s strani Petrola. Dodala je, da bi naj bil s strani obdine
Vransko na Petrol poslan apel k plinifikaciji Vranskega.
Zanima jo de je mogode, da bi bil s straniobdine poslan dopis tudi na Arso glede pospe5itve dolgotrajnega
postopka.
Pisni odgovor Zupana z 8.4.2021 - citirano:
Glede na nadin delovanja ARSO dvomim, da bo dopis - urgenca obdine, ki ga vsekakor bomo poslali na
ARSO, kaj bisweno pospe5il izdajo soglasja.
Menim, da se v tem primeru Petrolu kot koncesionarju pretirano )ne mudi< in i5de izgovore. To potrjuje
tudi dejstvo, da so se s plinovodi nerazumno dolgo dogovarjali zaizbor skupnega projektanta.
Petrolje tako velik in pomemben >>igralec<, da biv primeru hotenja lahko plin Ze pripeljaldo narodnikov.
Mislim, da tu igra pomembno vlogo tudi ekonomija obsega, ki jo pogojuje napovedana poraba plina na
letnem nivoju.
Se dodaten pritisk s strani obdine ne bo Skodil. Bi pa bilo zelo koristno, de bi se v re5evanje te problematike
vkljudil tudi na5 poslanec Alex.

K toiki J Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protipra5ne za5iite
na javnih cestah in cestnih prikljuikih v Obiini Vransko - 2. obravnava in sprejem
Zupanje podal obrazloLitev nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali Peter Reber5ek, JoZe Matko,
RafaelNovak.
Sledilo je glasovanje o Odloku o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protipra5ne za5dite
na javnih cestah in cestnih prikljudkih v Obdini Vransko:
- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupanje ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 51.238

Obiinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje
izvedbe protipra5ne za5iite na javnih cestah in cestnih prikljuikih v Obiini Vransko v predlaganem
besedilu.

3

K toiki 7 Podelitev priznanj Obiine Vransko za lelo 202O
Zupan je predal besedo predsednici Komisiji za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja
Brigiti Gosak, kije podala obrazloZitev. Po kondani obrazloZitvije Zupan odprl razpravo v kateri ni nihde
sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu za podelitev priznanj Obdine Vransko za leto 2020:
l1 glasov ZA
0 glasov PROTI

-

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t.239
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme sklep, da

se za leto 2020 podelijo naslednja priznanja ObIine
Vransko:
- plaketo Obtine Vransko Stanki ZiIkar, vodji zdravstvene nege in oskrbe v Zavodu Sv.
Rafaela Vransko - za dolgoletno vzorno, inovativno, strokovno in strpno vodenje zdravstvene
nege in oskrbe;
- priznanje Obtine Vransko Katjuli Rajovec, ustanoviteljici Zavoda za zs5iito in dobrobit
iivali Muri - za ozaveSlanje na podroEju dobrobiti iivali, spodbujanje odgovornega
lastniStva Zivali in za pomot Zivalim;
- priznanje ObIine Vransko prostovoljcem Zupnijske Karitas Vransko in Obtinske
organizacije Rdelega kriZa Vransko - za aktivno sodelovanje pri zajezitvi novega
koronavirusa SARS-CoV-2 in skrbi za najranljivej5o populacijo starejlih obEanov.

K todki S Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda II. Osnovne Sole Zalec za mandatno
obdobje 2021-2025
Zupan 1e predal besedo predsednici Komisiji za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja
Brigiti Gosak, ki je podala obrazloZitev. Po kondani obrazloZitvije Zupan odprl razpravo v kateri ni nihde
sodeloval.

Sledrioje glasovanje o predlogu za imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda II. Osnovne Sole
Zalec za mand,atno obdobje 202 I -2025:

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

ltpan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 51. 240
ObEinski svet Obiine Vransko za predstavnico ustanoviteljev v svet zavoda II. Osnovne Sole Zalec za
mandatno obdobj e 2O2l-2025 imenuje Sonjo Cencelj, Jeronim 50, Vransko.

K loiki 9.Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda Zdravstveni dom >dr. Joieta
Potrrte<< Zalec za mandatno obdobje 2021-2025
Ltpan je predal besedo predsednici Komisiji za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja
Brigiti Gosak, ki je podala obrazloZitev. Po kondani obrazloZitvi je Zupan odprl razpravo v kateri ni nihde
sodeloval.
Slediloje glasovanje o predlogu za imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda Zdravstveni dom
>dr. JoZeta Potrate< Zalec za mandatno obdobje 2021-2025:
Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 51. 241
Obiinski svet ObIine Vransko za predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda Zdravstveni dom "dr.
JoZeta Potrate" L ec za mandatno obdobje 2021-2025 imenuje Marjana Peiovnika, mag. pharm.,
Vransko 130, Vransko.
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K totki 10 Rrzno
Sejaje bila zakljudena ob 21.30.

Zapisala:.

Mateja Godler

SuSnik
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