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OSNUTEK

ontnra vRANsKo - onenvsKl svET
Vransko 59, 3305 Vransko

t: (03) 703 28 00, e-naslov: obcina.vransko(@wansko.si
Vransko, 7. 12.2021

Stevilka: O32Ol2O2l

ZAPISNIK
19. redne seje ObEinskega sveta ObIine Vransko, ki je bila v torek, 7.12.2021,
ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko.

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta: JoZe Matko, Breda ivan, Nata5a Juhart, Adrijana Ferme, Brigita Gosak, Danilo
Stante, Sonja Cencelj, Peter Reber5ek, Rafael Novak in Kristina Reber5ek (od 20.05)
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: Marjan Pedovnik
- obdinska uprava: Franc Su5nik, Marija Jerman, Mihaela Zupanlil in Mateja Godler
- ostali prisoini: Suzana Felicijan BratoZ, ZKTS Vransko
- mediji: VTV Velenje (Ksenija Rozman)
Po uvodnem pozdravu je Zupan ugotovil, da je bilo ob 20.00 prisotnih 9 dlanov obdinskega sveta, kar
pomeni, da je bil obdinski svet sklepden. Ob 20.05 se je pridruZila svetnica Kristina Reber5ek.

. Sprejem dnevnega reda
Zupanje predlagal raziiritev dnevnegareda seje kot sledi:
- zapredlagano todko 10. Soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zavodaza kulturo, turizem
in SportVransko, se uvrsti nova dodatna toika 11, ki se glasi:
11. Imenovanie nredstavnikov ObEine Vransko v svet Zavoda za kulturo. turizem in Snort Vransko
za mandatno obdobie 2022 - 2027
Dosedanja todka

1

I

se ustrezno

preitevildi.

Pripomb na podani predlog raz5iritve dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo glasovanje o raz5iritvi dnevnega
reda:

9 glasov ZA
0 glasov PROTI
Zupan je ugotovil, da je bilsprejet:
sklep 51.282
Obiinski svet ObEine Vransko potrdi raz5iritev dnevnega reda z uvr5leno novo toEko kot sledi:
11. Imenovanje predstavnikov ObEine Vransko v svet Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko
za mandatno obdobje 2022 -2027.

Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo glasovanje o sprejemu dnevnega reda:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Zupanje ugotovil, daje bil sprejet naslednji dnevni red:

sklep 5t. 283
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje ObEinskega sveta ObEine Vransko z
12.10.2021
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Odlok o proraEunu ObEine Vransko zaleto 2022 - 2. obravnava
I

4. Odlok o javnih povriinah v obEini Vransko - 2. obrarnava
5. Pravilnili o subvencioniranju socielno varstvene storitve socialnega servisa vsrovanis na daljavo

(E-oskrba) v obtini Vransko

-

obral'nsva in sprejem

6. Sklep o uresniIevanju Sir{ega interesa obEine v primeru izgradnje optidnega omreija

-

obravnava

in sprejem
7. Sklep o povpretni gradbeni ceni in povpreEnih stro5kih komunalnega urejanja stavbnega
zemlji5ia za obmoEje ObIine Vransko za leto 2022 - obravnrva in sprejem
8. Sllep o vrednosti toike za doloiitev vi5ine nadomestila za uporabo stavbnega zemljilEa z: obmolje
obline Vransko za leto 2022 - obravnava in sprejem
9. Sklep o vilini enkratne denarne pomoli za novorojence v oblini Vransko za leto 2022 - obravnlva
in sprejem
10. Sogtasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko
11. Imenovanje predstavnikov ObEine Vransko v svet Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko
za mandatno obdobie 2022 - 2027
12. Razno

Ktodki l Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje Oblinskega sveta Obiine Vransko z
12.10.2021
Ltpan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo, v kateri ni nihde sodeloval. Sledilo je glasovanje o
potrditvi zapisnika 18. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko:

-

Zupan

9 glasov ZA
0 glasov PROTI

je ugotovil,

da

je bil sprejet:

SkleD 5t. 284

Oblinski svet Obiine Vransko potrdi zapisnik 18. redne

seje O bEinskega sveta ObEine Vransko

v

predlaganem besedilu.

K toiki 2 Pobtde in vpralanja svetnikov
t) Joie Matko
- Y zvezi z izvajanjem zimske sluZbe gaje zanimalo ali so bile kaklne teZave.
Zupan je povedal, daje pri5lo do dasovnega zamika pri izvajanju zimske slulbe, zaradi novih izvajalcev,
ki tirena Se ne poznajo dovolj dobro. Ob pojavu teZav seje potrebno obrniti na sodelavko obdinske uprave
Rosito Papinutti, 2upana ali pa direktno na izvajalca. Seznam izvajalcev je objavljen v informatorju in na
spletni strani obdine.
- Opozorilje 5e na teZavo, kije bila izpostavljena Ze na prej5nji seji v zvezi s situacijo na cesti od dnevnega
bara >Pri Andki<< v smeri proti Kampu Podgrad, ki se pojavi predvsem pri prometu s kmetijsko
mehanizacij o.
Do teZave pride

mostu dez Merin5dico, kjer je enosmerni promet in imajo
prednost vozila, ki peljejo v smeri proti Kampu Podgrad saj se vozila, ki nimajo prednosti ustavljajo pri

v

zoZenem delu cestiida

pri

odseku k stanovanjskemu objektu Jesenik.
Zupan je povedal, da je bila pobuda posredovana Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter
mJdobdinskemu inSpektoratu. Zalje bilo ugotovljeno, da neke zadovoljive re5itve tukaj ni, ker za primerno
ureditev s strani lastnika zemljilda ni sogtasja. Prometni znaki za omaditev nevarnosti so narodeni in se
bodo v kolikor 5e niso, v kratkem postavili.

b\ Danilo Snne
- lzrekel je pohvalo za opravljanje zimske

sluZbe na obmodju trga Vransko in hkrati zaprosil, da bi se
povrline na obmodju trga posipale tudi s soljo, saj poledenele povr5ine predstavljajo veliko nevamost.
Lqan je povedal, da so plodniki in ostale povr5ine v trgu posute s peskom. Nadeloma se niZinske ceste
oziroma te povr5ine ne posipajo s soljo, bo pa pobuda kljub temu posredovana izvajalcu zimske sluZbe.
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X toiki 3 Oillok o proralunu ObIine Vransko zt leto 2022 - 2. obrrvnava
Zupanje predal besedo Mihaeli Zupandid, kije podala podrobnejSo obrazloZitev, natoje obrazloZitev podal
5e sam. Po kondanih obrazloZitvah je odprl razpravo v kateri so sodelovali Peter Reber5ek, Kristina
Reber5ek in Nata5a Juhart.
Slediloje glasovanje o Odloku o proradunu Obdine Vransko za leto 2022:
l0 glasov ZA
0 glasov PROTI

-

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 285
Obiinski svet ObEine Vransko sprejme Odlok
predlaganem besedilu.

o proraEunu ObIine Vransko zt lelo 2022

v

K toiki 4 Oillok o javnih povriinah v obEini Vransko - 2. obravnava
Zupan je podal ob razloLitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodeloval Rafael Novak
Slediloje glasovanje o Odloku ojavnih povrSinah v obdini Vransko:

-

l0 glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 286
ObEinski svet ObEine Vransko sprejme Odlok o javnih povrtinah na obmoiju obiine Vransko v
predlaganem besedilu.

K loiki 5 Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na
daljavo (E-oskrba) v obiini Vransko - obravnava in sprejem
Lrpan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali Peter Reber5ek, Nata5a Juhart,
JoZe Matko in Kristina Reber5ek.
Sledilo je glasovanje o:

-

sprejemu Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na
daljavo (E-oskrba) v obdini Vransko:

-

10 glasov

ZA

0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet
Sklep 5t. 287
Oblinski svet Obiine Yransko sprejme Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve
socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v ob6ini Vransko v predlaganem besedilu.
- sprejemu Sklepa o dolodiwi deleZa subvencije obdine za meseeno narodnino osnovnega paketa E-oskrba
v obdini Vransko za leto 2022:

-

l0 glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 288
Oblinski svet Ob6ine Vransko sprejme Sklep o doloiitvi deleia subvencije obtine za meselno
narodnino osnovnega prket E-oskrba v obEini Vransko za leto 2022 v predlaganem besedilu.

K to{ki 6 Sklep o uresniEevanju Sir5ega interesa obiine v primeru izgradnje optilnega omreija
Ztpan je podal obrazloiitev, nato je odprl ruzpravo v kateri so sodelovali Peter Reber5ek, Rafael Novak,
Adrijana Ferme in Kristina Reber5ek.
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Sledilo

je

glasovanje

o

Sklepu

o uresnidevanju

Sir5ega interesa obdine

v primeru izgradnje

optidnega

omreija:

-

10 glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sPrejet:
Skleo 5t. 289
Obiinski svet ObEine Vransko sprejme naslednji sklep:
Ob6inski svet Ob[ine Vransko, ugotavtja, da se z izgradnjo optilnega omreZja uresniEuje Sirii interes
obIine, zaradi Iesar se za ta namen lahko ustanovi brezplaEna sluinostna pravica na nepremiIninah
v j avni lasti.

povprelni gradbeni ceni in povprelnih stroSkih komunalnega urejanja stavbnega
zemlji$Ca za obmoiie ObEine Vransko za leto 2022 - obrrvnava in sprejem
Zupa-n je podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Steailo je glasovanje o Sklepu o povpredni gradbeni ceni in povprednih stroSkih komunalnega urejanja

K tod*i 7

Sl+Jep o

stavbnega zemlji5da za obmodje Obdine Vransko za leto 2022:
10 glasov ZA
0 glasov PROTI

-

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 290
Otti*Li r""t Obiine Vransko sprejme Sklep o povpreEni gradbeni ceni in povpreinih stro5kih
komunalnega urejanja stavbnega zemlji5Ea za obmolje Ob6ine Vransko za leto 2022 v predlagrnem
besedilu.
K toiki I SHep o vrednosti toEke za doloEitev viSine nadomestila za uporabo stavbnega zemljisia za
obmodje Obiine Vransko za leto 2022 - obravnava in sprejem
Zupan je podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo.1e glasovanje o Sklepu o vrednosti todke za doloditev vi5ine nadomestila za uporabo stavbnega
zemlji5da za obmodje Obdine Vransko za leto 2022'.

-

l0 glasov ZA
0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklen 5t. 291

.*t

ObEine Vransko sprejme Sklep o vrednosti toike za dololitev viSine nadomestila za
uporabo stavbnega zemlji5la za obmoEje ObEine Vransko za leto 2022 v predhgsnem besedilu.

Obtio.Li

K toiki 9 Sklep o vi5ini enkratne denarne pomoti za novorojence v obdini Vransko zs lelo 2022 obravnava in sprejem
Lupan je podaf obrazloZitev nato je odprl razpravo v kateri je sodeloval svetnik Rafael Novak, ki je
pomodi za novorojence.
predlagal
-svetnili poviSanje zneskov enkratne dename
s; se s piedlogom strinjali, zato je sledilo glasovanje o Sklepu o viSini enkratne dename pomodi
za novorojence v obdini Vransko za leto 2022:

-

10 glasov

ZA

0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 292
Obiinski svet ObEine Vransko sprejme Sklep o viSini enkratne denarne pomoii za novoroience v
obiini Vransko zt leto 2022 kot sledi:
Vi5ina enkratne denarne pomoii novorojencem v Obtini Vransko se za leto 2022 doloii v naslednji
viSini:
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200,00 ELIR neto

300,00 EUR neto
400,00 EUR neto
600,00 EUR neto

K todki I0

Soglasje

-

1. novorojencu v

druiini

2, novorojencu v druiini
3. novorojencu v druiini
vsakemu naslednjemu novorojencu v

druiini.

k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za kulturo, turizem in

Sport

Vransko
Zupanje predal besedo direktorici Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko Suzani Felicijan BratoZ, ki
je zadevo podrobneje obrazloZila, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Stai$a Zavoda za kulturo, turizem
in Sport Vransko:

-

l0 glasov ZA
0 glasov PROTI

je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 293

Zupan

Oblinski svet Obiine Vransko daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Stltuts Zavoda

za

kultum, turizem in Sport Vransko.
K toiki ll lmenovanje predstavnikov Obline Vransko v svet Zavoda za kulturo, turizem in Sport
Vrrnsko za mandatno obdobje 2022 - 2027
Ztpan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna vpraianja, volitve, imenovanja in priznanja
Brigiti Gosak, kije podala podrobnej5o obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihCe sodeloval.
Sledilo je glasovanje o imenovanju predstavnikov Obdine Vransko v svet Zavoda za kulturo, turizem in
Sport Vransko za mandatno obdobje 2022

-

Zupan

l0 glasov ZA

-

2027:

0 glasov PROTI

je ugotovil, daje bil sprejet:

Sklep 5t. 294

Oblinski svet ObEine Vransko imenuje predstavnike Obline Vransko v svet Zavodr za kulturo,
turizem in Sport Vransko za mandatno obdobj e 2022 - 2027 't naslednji sestavi:
Franika l,esjak Cvan, Te5ova 9' 3305 Vransko,
Katja
Brezovnik, PrapreEe 19' 3305 Vransko,
Jasna Ferme, Limovce 7 A,, 1222 Trojate.
-

K toCki 12 Rp,zro
Svetnik Rafael Novakje pozval ostale svetnike,

da kot prostovoljci sodelujejo v projektu- Prostofer.
5e dodat, ai piifatule predloge za prostovoljce tudi od OO RK Vransko, Zupnijske Karitas
Vransko in Zavoda Sv. Rafaela Vransko.

hupan

je

Sejaje bila zakljudena ob 21.10.

Zapisala:.

Mateja G

ZupeN
Su5nik

F

.i

5

