
OSNUTEK

oBarNA vRANSKo - oBttNsxr svrr
Vransko 59. 3305 Vransko

t: (03) 703 28 00, e-naslov: obcina.vransko(dvransko.si

Stevilka: 0320/2022 Vransko. 12. 4. 2022

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosli priloZena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta: JoZe Matko, Breda evan, Natasa Juhart, Adrijana Ferme, Brigita Gosak, Danilo
Stante, Peter Reber5ek, Marjan Pedovnik, Rafael Novak, Sonja Cencelj in Kristina ReberSek

- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: /
- obdinska uprava: Marija Jerman in Mateja Godler
- ostali prisotni: Majda Pikl, OS Vransko-Tabor in Janez Lencl, NO Obdine Vransko
- mediji: /

Zaradi odsotnosti Zupana Franca SuSnika je sejo vodila podZupanja Nataia Juhart
Po uvodnem pozdraw je ugotovila, daje bilo ob 20.00 prisotnih l0 dlanov obdinskega sveta, kar pomeni,
da je bil obdinski svet sklepden.

. Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zatoje sledilo glasovanje

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

PodZupanja je ugotovila, da je bil sprejet naslednji dnevni red
Sklep 5t. 320
l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje ObEinskega sveta Obiine Vransko
2. Pobude in vpralanja svetnikov
3. Zakljulni raEun proraiuna Obiine Vransko za leto 2021
4. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v ObIini Vransko - hitri postopek
5. KonIno poroiilo o opravljanem nadzoru Zakljulnega raiuna proraEuna ObIine Vransko za leto
2020
6. Podelitev priznanj ObEine Vransko za leto 2021
7. Vloga za dodatno potrditev dopolnjene sistematizacije delovnih mest
8. Razno

K toiki I Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20, redne seje Obiinskega sveta Obtine Vransko
Pod2upanja je podala obrazlo2itev. nato je odprla razpravo, v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 20. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko:

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

ZAPISNIK
21. redne seje Obtinskega sveta Obiine Vransko, ki je bila v torels 12, 4,2022,

ob 20. uri v sejni sobi Obtine Vransko, Vransko 130c.
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Podiupanja je ugotovila, da je bil sprejet
Sklep 5t. 321
Obiinski svet Ob6ine Vransko potrdi zapisnik 20. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko s 15.

3.2022 v predloienem besedilu.

K toiki 7 Vloga zs dodatno potrditev dopolnjene sistematizacije delovnih mest v Vrtcu Vransko v
Solskem letu 2021/2022
Podiupanja je predala besedo ravnateljici OS Vransko-Tabor Majdi Pikl, ki je podala podrobno
obrazloZitev. Ravnateljica je pojasnila, da se bo z majem 2022 v Yrtcu Vransko, zaradi dodatnega
povpra5evanje, za obdobje dveh mesecev oblikoval nov oddelek, katerega naj bi obiskovalo sedem otrok.
Po kondani obrazloZitvije podZupanja odprla razpravo, v kateri so sodelovali JoZe Matko, Adrijana Ferme
in Peter ReberSek.
Sledilo je glasovanje o potrditvi dopolnjene sistematizacije delovnih mest v Vrtcu Vransko v Solskem letu
202112022:

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

PodZupanjaje ugotovila, daje bil sprejet
Sklep 5t. 322
Obiinski svet Ob[ine Vransko potrdi dopolnjeno sistematizacijo delovnih mest v Vrtcu Vransko v
Solskem letu 202112022.

K toiki 5 KonEno poroiilo o opravljanem nadzoru ZakljuEnega raiuna proratuna Obiine Vransko
za leto 2020
Pod2upanjaje predala besedo predsedniku Nadzornega odbora Obdine Vransko Janezu Lenclu, kije podal
podrobnejSo obrazloZitev. Po kondani obrazloZitvi je odprla razpravo v katerije sodeloval JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Kondnim porodilom o opravljanem nadzoru Zakljudnega raduna
proraduna Obdine Vransko za leto 2020:

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Pod2upanjaje ugotovila, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 323
Obiinski svet ObIine Vransko se je seznanil s Koninim poroiilom o opravljanem nadzoru
Zakljutnega raiuna proraiuna Obiine Vransko za leto 2020.

K totki 2 Pobtde in vprasanja svetnikov
a) Peter ReberSek (pisno vpraSanje s 11. 4. 2022) - citirano:
- >Po Vranskem se pojavljajo markacije po poikodovanih cestnih odsekih. Ali se bo izvedlo popravilo
poSkodovanih delov cest, ki so oznadeni in kdaj pribliZno bo to?<
Pisni odgovor iupana s 11. 4. 2022 - citirano:
V ponedeljek 4. in v torek 5. aprila tega leta v dopoldanskem dasu sva s preglednikom opravila izredni
pregled asfaltnih javnih poti in lokalnih cest na obmodju Prekope, iepelj, Stopnika, Sela, Vranskega,
TeSove, Jeronima. Vologe. Prapred in Jakov dola. Pri tem sem oznadil po5kodovane dele teh cest, kijih je
nujno potrebno takoj sanirati z vrodo asfaltno maso. Predvidevam, da bo sanacija s strani naSega

vzdrievalca izvedena 5e v mesecu aprilu in v prvi polovici meseca maja.
Prve dni po veliki nodi bom takien pregled opravil 5e na preostalih javnih poteh in lokalnih cestah (na

obmodju Lodice. Zajasovnika. Zahomc, Zaplanine in Lirnovc).
b) Rafael Novak (pisno vpraSanje s I l. 4. 2022) - citirano:
- >G. Milan Brvar. Zaplanina spraiuje, kak5ne so moZnosti protipra5ne za5dite v celoti ali vsaj delno za

cesto do njegove domadije. Pripravo ceste so mu obljubili na zavodu za gozdove.
V tem dasu se ravno polaga vodovod skozi Zaplanino in mu je bilo 2e pred iasom obljubljeno, da bi se

njegov problem nekako lahko reSeval v tem sklopu.<
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Pisni odgovor iupana s I l. 4. 2022 - citirano:
O obsegu izvajanja protipraine za5dite bo odlodal Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne sluZbe, ki ga vodite. Podlaga za odloianje paje sprejet proradun Obdine Vransko za leto 2022 in

veljavni Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protipraSne za5dite najavnih
cestah in cestnih prikljudkih v Obdini Vransko.

Pri tem boste morali upostevati trenutne razmere na trgu, ki se rezultirajo v nesorazmemi tudi ved kot
50% podrazitvi asfaltov, transportnih storitev itd...

Ze omenjene podraiitve bodo posledidno vplivale tudi na financiranje in izvedbo del povezanih z

izgradnjo vodovoda Lodica - Zaplanina - Vransko. Zaradi podraZitev obstaja resna nevarnost in bojazen.
da pri tej investiciji ne bo moZno izvesti vseh Zeljenih in nadrtovanih del na JP 916 121 Zaplanina - Pider
(cca 900 m) po kateri poteka trasa novega vodovoda. V sklopu gradnje vodovoda bo na tej javni poti
narejen spodnji ustroj do takine mere, da bi bilo negospodamo, da se ne izvede vsaj 5e groba asfaltna
prevleka.

Zavod za gozdove je gospodu Milanu Brva{u obljubil 6000 € kot del sredstev, kijih v skupni viSini cca

20 000 € obdina v vsakoletnem proradunu mora nameniti za vzdrLevanje gozdnih cest. Gozdna cesta GC
093 103, kije hkati dovozna cesta do kmetije Brvarje dolga skoraj 2 km. Glede na razpoloZljiva sredswa
ne vidim moZnosti, da bi obdina Vransko v tem letu lahko zagotovila potrebna sredstva za asfaltiranje te

ceste v celoti.
V dasu izgradnje AC Vransko - Blagovica si je uprava DARS prizadeval zgraditi vodovod Zaplanina -

Lodica. Pri iem so javno in glasno obljubili tudi sanacije cest na obmodju Zaplanine. Zal so morali projekt
zaradi nasprotovanj posameznih lastnikov parcel opustiti. S tem so >usahnile< tudi vse obljube o hkratni
sanaciji cest na obmoiju Zaplanine.
c) Breda tvan
Podala je pobudo:
- za postavitev oziroma zamenjavo prometnih znakov, ki so bili postavljeni z novo prometno ureditvijo v
trgu Vransko, za vedje, saj naj bi bili obstojedi premajhni in takomanj pregledni
in
- za vzpostavitev enosmemega prometa okoli OS Vransko. Enosmemi promet se naj bi pridel v smeri od

Schwentne{eve kapele.
Obe pobudi bosta posredovani Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

E) Joie Matko
- Vpraialje alije 2e narejen plan za vzdievanje gozdnih cest na obmodju obdine Vransko v letu 2022.
Direktorica Obdinske uprave Obdine Vransko Marija Jerman je povedala, da se plan usklajuje.

Ob 20.20 se je pridruiila tudi Ilanica Oblinskega sveta Kristina Reber5ek.

K toiki 3 Zakljaini raiun proraEuna ObIine Vransko za leto 2021
Pod2upanje je predala besedo Mihaeli Zupandid. ki je podala podrobnej5o obrazloZitev. Po kondani
obrazlo2itvi je odprla razpravo, v kateri je sodeloval JoZe Matko. Sledilo je glasovanje o sprejemu
Zakljudnega raduna proraduna Obdine Vransko za leto 2021 :

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

PodZupanjaje ugotovila, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 324
Obiinski svet Obtine Vransko spreime Zakljuini raiun ObIine Vransko za leto 2021 v predlaganem
besedilu,

K toiki 4 Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v ObIini Vransko - hitri postopek
PodZupanja je predala besedo Mariji Jerman, direktorici obdinske uprave, ki je podala podrobnejSo

obrazlo2itev. Po kondani obrazloZitvije odprla razpravo, v kateri so sodelovali vsi dlani obdinskega sveta.

Svetniki so predlagali, da se Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Obdini Vransko v tem

delu uskladi z Zakonom o javnem redu in miru (Uradni list RS. St. 70/06 in 139/20).
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Sledilo je glasovanje:

- o sprejetju Odtoka o spremembi Odloka o javnem redu in miru v ObCini Vransko po hitrem postopku

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

PodZupanjaje ugotovila. daje bil sprejet:
Sklep 5t. 325
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v ObEini
Vransko po hitrem postopku.

1l'l

- o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Obdini Vransko z upo5tevanjem

amandmaja dlanov obdinskega sveta:
- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

PodZupanjaje ugotovila, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 326
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Obiini
Vransko v predlaganem besedilu z upo5tevanjem amandmaja Oblinskega sveta.

K tot*i 6 Podelitev priznanj Obtine Vransko zt leto 2O2l
PodZupanja je predala besedo predsednici Komisije za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in
priznanja Brigiti Gosak, ki je podala podrobnej5o obrazloZitev. Predstavila je predlog komisije in nato
povedala, daje v torek, 12. 4 .2022, za podelitev priznanja s strani OS Vransko-Tabor prispel 5e dodaten
predlog. Po koniani obrazloZiwije podZupanja odprla razpravo, v kateri so sodelovali vsi svetniki.

Slediloje glasovanje:

PodZupanjaje ugotovila, da je bil sprejet
Sklep 5t. 327
ObEinski svet Obiine Vransko sprejme, da se za leto 2021 podelijo naslednja priznanja Obiine
Vransko:

- grb Obiine Vransko Jerneju Pestotniku za izjemen prispevek k ohranjanju sakralne
kulturne dediSline;

- plaketo ObEine Vransko Ludviku Papinuttiju za dolgoletno uspelno delovanje v lokalni
skupnosti in prispevek pri izgradnji komunalne infrastrukturel

- plaketo Obiine Vransko podjetju Kovego, d.o.o. za dolgoletno uspeSno delovanje na podrolju
gostinstva in turizma ter izgradnjo hotela Grof;

- plaketo ObIine Vransko Robertu Novaku za izjemno angaiirano delovanje na podroiju
gasilstva;

- priznanje ObIine Vransko podjetju Bijol, d,o.o. za uspelno poslovanje in izgradnjo novih
poslovnih prostorov v obEini Vransko;

- priznanje ObIine Vransko podjetju Profi kmet, d.o.o. za uspelno poslovanje in izgradnjo
novih poslovnih prostorov v oblini Vransko;

- priznanje Saii SemprimoZnik za izjemen Sportni doseiek;
- priznanje ekipi Ko5arkarskega drultva Vrani Vransko do 15 let v ko5arki 3x3 za izjemen

Sportni doseiek.

1

a) o predlogu za podelitev priznanj Obdine Vransko za leto 2021 :

- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI



ln
b) o dodatnem predlogu za podelitev priznanj Obdine Vransko za leto 2021:

- l1 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

PodZupanjaje ugotovila, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 328
Obiinski svete Obiine Vransko sprejme sklep, da se za leto 2021 podeli:
- plaketa Obiine Vransko Poloni Vodilar za vzorno in predano delo na podroiju izobraievanje ter
prispevek k boljSi prepoznavnosti ObIine Vransko v 5itiem slovenskem prostoru.

K toiki I Razno

Sejaje bila zakljudena ob 21.00

Zapisala'.
Mateja Godler

Zupnr
Franc SuSnik
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