
OSNUTEK

Stevilka: 0320/2022 Vransko. 15.3.2022

ZAPISNIK
20. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko, ki je bila v torek,lS.3.2022,

ob 20. uri v sejni sobi Obiine Vransko, Vransko 130c.

. Ugotovitev prisotnosti (lisla prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta: JoZe Matko, Breda ivan, Nata5a Juhart, Adrijana Ferme, Brigita Gosak, Danilo
Stante, Peter Reber5ek, Marjan Pedovnik, Rafael Novak in Kristina ReberSek

- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: Sonja Cencelj
- obdinska uprava: Franc Su5nik, Marija Jerman in Mateja Godler
- ostali prisotni: Janko Drda, Energetika Projekt, d.o.o., Mojca Hrastnik, Zavod sv. Rafaela Vransko in
Janez PrimoZid, JKP. d.o.o. Zalec
- mediji: Savinjska TV

Po uvodnem pozdravu je Zupan ugotovil, da je 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

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji dnevni red:
Skleo 5t. 299
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 19. redne seje ter ll. in 12. dopisne seje Obiinskega sveta
Obiine Vransko
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Dopolnitev Nairta ravnanja s stvarnim premoienjem Obiine Vransko za leto 2022
- prodaja zemljiSt parc.5t. 1310/12, k, o. Jeronim in parc. 5t. 768/2, k o. Vransko
- Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremiininah parc. 5t, l3l0/12, k. o. Jeronim in parc.5t. 768/2,
k. o. Vransko
4. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Obtini Vransko - hitri postopek
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluZbe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in iiSienja
komunalne odpadne vode
6. Poroiilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogroiene
obiane obiine Vransko od l. l. 2021 do 31. 12. 2021 ler izdaja soglasja k spremembi cene storitve
>Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogroZene obiane obiine Vransko<
7, lzd^ia soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoii na domu
8. Letno poroiilo koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih sluZb rednega vzdrievanja
obiinskih cest ter urejanja in tiStenja javnih povr5in na obmoiju Obtine Vransko za obdobje
od l. l. 2021 do 31. 12.2O2l
9. Letno poroiilo koncesionarja za izvajanje gospodarske javne sluibe dejavnost operaterja
distribucijskega omreija toplote na obmodju ObCine Vransko v letu 2021
10. Letno poroiilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega nairta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih uiinkih zaleto 2O2l
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11. Sklep o linanini pomoii za lajSanje humanitarne krize v Ukrajini
12. Vloga Zveze paraplegikov Slovenije za sodelovanje Obdine Vransko pri izvedbi zakljuinega
mednarodnega turnirja ko5arke na invalidskih voziikih v Sportni dvorani Vransko
13, Razno

K totki I Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 19. redne seje ter ll. in 12. dopisne seje Obiinskega
sveta ObEine Vransko
Zupan je podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo, v kateri ni nihde sodeloval.

Sledilo je glasovanje o potrdiwi:

- zapisnika 19. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko:
- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep st.300
Obiinski svet Obiine Vransko potrdi zapisnik 19, redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko v
predlaganem besedilu.

- zapisnika I l. dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko:
- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Skleo 5t. 301
Obiinski svet Obtine Vransko potrdi zapisnik ll. dopisne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko v
predlaganem besedilu.

- zapisnika 12. dopisne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko
- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil. da je bil sprejet:
Sklep 5t. 302
Obiinski svet Obiine Vransko potrdi zapisnik 12. dopisne seje Obtinskega sveta Obiine Vransko v
predlaganem besedilu.

K totki 6 Porotilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno

ogroiene obiane obiine vransko od 1,1.2021do 31. 12. 2O2l ter izdaia soglasja k sprernemhi cene

storitve >Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogroiene oblane obiine Vransko<
Zupan je predal besedo Mojci Hrastnik, direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko, ki je podala podrobnej5o

obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.

Sledilo je glasovanje o:

- seznanitvi s Porodilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno

ogroZene obdane obdine Vransko od l. l. 2021 do 31. 12.2021:
- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:

Sklep 5t. 303
Obiinski svet Obiine Vransko se je seznanil s porotilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in
razdelitvi toplih obrokov za socialno ogroiene obiane obtine Vransko v letu 2021.
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- izdaji soglasja k spremembi cene storitve >Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogroZene

obdane obdine Vransko<<:

- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bilsprejet:
Sklep 5t.304
Obiinski svet Obiine Vransko sogla5a z dvigom cene storitve >>Priprava in razdelitev toplih obrokov
za socialno ogroZene obiane obiine Vransko<< za 6106 odstotka. Nova cena toplega obroka, ki velja
od 1.3. 2022,ie 3,30 EUR.

K toiki T lzdaja soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoii na domu
Zupanje predal besedo Mojci Hrastnik, direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko, ki je podala podrobnej5o
obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovali Kristina Bogataj in Adrijana Ferme.

Sledilo je glasovanje o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomodi na domu:
- 10 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Ztpan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t.305
Obiinski svet Obtine Vransko poda soglasje k ceni storitve pomoi na domu v vi5ini 20,23 EUR.
Subvencija obiine (70 %) zna5a 14,59 EUR, cent z uporabnike storitve pa zna5a 5,64 EUR na uro.
Nova cena velja od 1.3.2022.

K todki 5 Blaborat o oblikovanju cen storitev javne sluibe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in ii5ienja
komunalne odpadne vode
Ztpan je predal besedo direktorju JKP, d. o. o. Zalec Janezu PrimoZidu, ki je podal podrobnej5o
obrazloZitev, nato je odprlrazpravo v katerije sodeloval JoZe Matko.
Slediloje glasovanje o elaboratu o oblikovanju cen storitevjavne sluZbe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
di5denja komunalne odpadne vode (predlaganih sklepih):
Sledilo je glasovanje o izdaji o sklepih v predloZenem besedilu:

- 8 glasov ZA
- 2 glasa PROTI

Zupanje ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t.306
Obdinski svet Obdine Vransko potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev javne sluZbe oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in diSdenja komunalne odpadne vode v obdini Vransko, 5t.21-2015117022022, z dne 17

2.2022.

Sklep 5t.307
Obdinski svet Obdine Vransko dolodi ceno storitve oskrbe s pitno vodo (potrjena cena) in sicer:
a) omreZnina za oskrbo s pitno vodo, dolodena glede na zmogljivost prikljudka, dolodeno s premerom

vodomera, v naslednji viSini:

St.

Premer

vodomera

Faktor

omreZnine

Cena omreZnine (EUR/mesec/vodomer)

Brez DDV 29,5%DDY
I DN520 I 6.78s0 7.4296

2 20<DN<40 J 20,3550 22.2887

J 40sDN<50 l0 67,8500 74,2958
4 50<DN<65 l5 l0l,7750 lL1,4436
5 65<DN<80 30 203.ss00 222,8873

6 80<DN<100 50 339,2500 371,4788

J



7 100<DN<150 100 678,5000 742,9575

8 150 < DN 200 r.357,0000 I .485,9 150

b) vodarina (enota mere: dobavljena pitna voda ali normirana poraba pitne vode v m3) v vi5ini

Vodarina vkljuduje stro5ke vodnega povradila v skladu z vsakoletnim Sklepom o dolodiwi cene za

osnove vodnih povradil zarabo vode, naplavin in vodnih zemlji5d zaleto 2022 (0,0638 EUR/m3; Ur
l. RS, 5t. t8912021).

Sklen 5t.308
Obdinski svet Obdine Vransko dolodi ceno storitve odvajanja in di5denja komunalne in padavinske

odpadne vode (potrjena cena) in sicer:
a) omreZnina za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, dolodene glede na zmogljivost

prikljudka, dolodeno s premerom vodomera, v naslednjiviSini

St.

Premer

Vodomera

Faktor

omreZnine

Cena omreZnine (EU R/mesec/vodomer)

Brez DDV 29,5 YoDDY

I DN<20 I 5,6083 6,1411

2 20<DN<40 3 16,8249 18.4233

J 40sDN<50 l0 56,0830 61,4109

4 50<DN<65 l5 84,t245 92,1163

5 655DN<80 30 168,2490 184,2327

6 80<DN<100 50 280,4150 307,0s44

7 100sDN<150 t00 560,8300 6 14, I 089

8 l501DN 200 1.121,6600 1.228,2177

b) omreZnina za di5denje komunalne in padavinske odpadne vode, dolodene glede na zmogljivost

prikljudka, dolodeno s premerom vodomera, v naslednji vi5ini:

St.

Premer

Vodomera

Faktor

omreZnine

Cena omreZnine (EUR/mesec/vodomer)

Brez DDV 29,5 o/oDDY

I DN<20 I 2,8952 3,1702

2 20<DN<40 J 8,6856 9,5107

J 40<DN<50 l0 28,9520 31.7024

4 50<DN<65 l5 43,4280 47,5s37

5 65<DN<80 30 86,8560 95, l 073

6 80<DN<100 50 144,7600 158,5122

7 100<DN<150 100 289,5200 317,0244

8 150 s DN 200 579,0400 634,0488

c) cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (enota mere: dobavljena pitna voda,

ki se odvaja vjavni kanal sistemvm3)vvi5ini:

d) cena storitve di5denja komunalne in padavinske odpadne vode (enota mere: dobavljena pitna voda, ki

St Vrsta opravliania de.j avnosti

Cena (EUR/m3)

Brez DDV 29.5%DDV
I iisfenie komunalne in padavinske odpadne vode 0,8245 0,9028

4

St. Vrsta opravliania deiavnosti

Cena (EUR/m3)

Brez DDV Z 9,5 o/o DDY

I Vodarina 0,5995 0,6565

Cena (EUR/m3)

Brez DDV 29,5 %DDYSt. Vrsta opravliania deiavnosti
0,s8360,5330I Odvaianie komunalne in padavinske odpadne vode

se odvaja v javnikanalizacijski sistem in zakljudi s distilno napravo v m3) v viSini



e) cena storitve, povezana z greznicami in malimi komunalnimi distilnimi napravami (enota mere:

dobavljena pitna voda, ki se odvaja v nepretodno greznico, obstojedo greznico ali malo komunalno

distilno napravo v m3) v vi5ini:

St. Vrsta opravliania deiavnosti

Cena (EUR/m3)

Brez DDV 29,5 YoDDV

I Storitve, povezane zgremicami in MKCN 0.6180 0,6767

Sklen 51.309
Cena za omreZnino za:

a) oskrbo s pitno vodo (iz todke Sklepa 5t. 2a),
b) odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (iz todke Sklepa 5t. 3a),

c) diSdenje komunalne in padavinske odpadne vode (iz todke Sklepa 5t. 3b),

se uporablja od l. aprila 2022 dafle.

Sklen 5t.310
Cenaza:

a) vodarino (iz todke Sklepa 5t. 2b),

b) storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (iz todke Sklepa 5t. 3c),

c) storitve di5denja komunalne in padavinske odpadne vode (iz todke Sklepa 5t. 3d),

d) storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi distilnimi napravami (iz todke Sklepa 5t.

3e)

se uporablja od 1. aprila 2022 dalje

Sklep 5t.3ll
Cene se objavijo na spletni strani JKP Zalec, d.o.o

K toiki 8 Letno poroiilo koncesionarjaza izvajanje gospodarskih javnih sluib rednega vzdrZevanja
obiinskih cest ter urejanja in ii5ienja javnih povr5in na obmoiju Obiine Vransko za obdobje
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Lupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri je direktor Energetike Projekt d.o.o. Janko Drda
podalodgovore na vpra5anje svetnikov. V razpravi sta sodelovala svetnika Peter Reber5ek in JoZe Matko.
Nato je sledilo glasovanje o seznanitvi z Letnim porodilom koncesionarjazaizvajanje gospodarskih javnih
sluZb rednega vzdrLevanja obdinskih cest ter urejanja in di5denja javnih povr5in na obmodju Obdine
Vransko za obdobje od l. I .2021 do3l.12.2021:

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

lupanje ugotovil, da je bil sprejet:
sklep 5t.312
Obiinski svet Obiine Vransko se je seznanil z Letnim poroEilom koncesionarja za izvajanje
gospodarskih javnih sluib rednega vzdrLevanja obEinskih cest ter urejanja in ii5ienja javnih
povr5in na obmoiju Obiine Vransko za obdobje od 1. 1. 2021 do 31.12.2021.

K toiki 9 Letno poroiilo koncesionarjt za izvajanje gospodarske javne sluZbe dejavnost operaterja
distribucijskega omreZja toplote na obmoiju Obiine Vransko v letu 2021
lupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri je direktor Energetike Projekt d.o.o. Janko Drda
podal odgovore na vpra5anje svetnikov. V razpravije sodeloval svetnik Rafael Novak.
Slediloje glasovanje o seznanitviz Letnim porodilom koncesionarjazaizvajanje gospodarske javne sluZbe
dejavnost operaterja distribucijskega omreZja toplote na obmodju Obdine Vransko v letu 2021 :

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
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Ltpan je ugotovil, daje bil sprejet:
Skleo 5t. 313
Obiinski svet Obtine Vransko se je seznanil z Letnim poroiilom koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne sluZbe dejavnost operaterja distribucijskega omreZja toplote na obmoiju Ob{ine
Vransko v letu 2021.

K todki 2 Pobuile in vpralanja svetnikov
a) Peter Reberiek (pisno vpraSanje) - citirano

>Pred dasom je obdina Vransko sprejemala, predloge za spremembo namembnosti zemlji5d na obmodju

celotne Obdine Vransko! Zadeva se je zakljudila in je bila posredovana agenciji Kaliopa d.o.o. kjer je
uredila vse potrebno za nadaljnje posredovanje pristojnim organom, kateri odlodajo o spremembi

namembnosti!

Ker je po neuradnih informacijah postopek zakljuden na pristojnih slu2bah in odgovori o spremembah

namembnosti parcel v Obdini Vransko vmjeni na agencijo Kaliopa d.o.o., me zanima, kdaj bodo znani

odgovori oz. odloditve pristojnih organov o zemlji5dih za katere se je podala vloga o spremembi

namembnosti!<<

lupan je povedal, da je pisni odgovor, ki ga je naslovil na gospoda Reberlka in ostale svetnike 2e bil
posredovan. V tem primeru gre za kompleksnejSo vpra5anje. Ministrswo za kmetijstvo je vderaj to je 14.

3. 2022 na obdino poslalo prvo Mnenje k osnutku Sprememb in dopolnitev Obdinskega prostorskega nadrta

Obdine Vransko, s katerim je opredelilo svoje stalilde do pobud za spremembo namenske rabe zemljisd.

Med ostalim je zapisano tudi stali5de, da je na obmodju obdine Vransko veliko nezazidanih stavbnih

zemlji5d, zato je bilo veliko pobud za spremembo zavmjenih, nekaj zahtev oziroma pobud pa si bodo

ogledali Se na terenu.

Po kondani obrazloZitvi Zupana je podrobnejSo obrazloZitev podala 5e direktorica obdinske uprave Marija
Jerman. Povedalaje, da postopek Sprememb in dopolnitev Obdinskega prostorskega nadrta Obdine Vransko

5e ni zakljuden. Obiina je Ze pred leti sprejela sklep o zadetku priprave prostorskega nadrta sprememb in

dopolnitev. Najavnem razpisuje bil izbran izvajaleclpripravljavec sprememb in dopolnitev, to je Kaliopa

d.o.o. S strani obdine je bilo pripravljavcu v obravnavo za spremembe namembnosti poslano cca 140

pobud. Po kondani obravnavi so izdelali osnutek Sprememb in dopolnitev Obdinskega prostorskega nadrta,

ki so ga nato posredovali na Ministrstvo RS za okolje in prostor. Ministrstvo je nato razpisalo pridobivanje

prvih mnenj. Prva mnenja so bila podana s strani Ministrstva za kmetijstvo, Ministrstva za okolje, pristojnih

sluZb s podrodij zdravstv4 elektrikarjev, komunale, vodarjev, itd. Kot je bili Ze prej povedano je 14. 3.

2022 na obdino me drugim prispelo prvo mnenje Ministrstva za kmetijswo, v katerem je zapisano, da so

od 140 obravnavanih pobud, za samo 9 pobud podali pozitivno mnenje, za ostale mnenje s pridrZkom

oziroma negativno mnenje, nekaj predlogov pobud si bodo ogledali 5e na terenu. Za vedino pobud, za katere

je bilo izdano negativno mnenje, so podali stali5de, daje na obmodju obdine 5e veliko nezazidanih stavbnih

zemljisd, da se posega na kmetijska zemlji5da, ki imajo boniteto vedjo od 40 itd., zaradi vseh navedenih

dejstev sprememba namembnosti, naj ne bi bila upravidena. Pobuda na katero se navezuje svetni5ko

vpraSanje, pa je zaradi posega v odprt kmetijski prostor, kjerje vzpostavljen GERK in zaradi dejstva, da

ima obdina dovolj nepozidanih stavbnih zemljisd, Zal popolnoma negativna. Na prva mnenja pristojnih

sluZb, bodo s strani obdine podane dopolnitve. Po pripravi osnutka z upostevanjem prvih mnenj ga

pripravljavec spet poilje na Ministrstvo za okolje in prostor, ki osnutek nato objavi na svoji spletni strani.

Obdina v tem dasu razpiSejavno razgmitev, ki traja 30 dni injavno obravnavo, na katero so vabljeni vsi, ki
so podali pobude. Po kondanih 30 dneh se pobude, ki so bile dopolnjene spet obravnavajo, nato se pripravijo

stalisda do podanih pripomb in izdela predlog prostorskega akta. Predlog se nato poslje v ponovno

obravnavo za izdajo mnenj oziroma v druga mnenja. Po izdaji drugih mnenje se le-ta uskladijo in se pripravi

kondni predlog Sprememb in dopolnitev obiinskega prostorskega nadrta, nato se izvede procedura

sprejemanje odloka na Obdinskem svetu.

b) Danilo Stante
- Podal je pobudo za postavitev cestnega ogledala na kriZi5du med JP 992631 Cerkev-bloki-Videm in JP

916 2l I Videm-Po Zavrteh (pri stanovanjskih objektih Vransko I 79 in Vransko 180)

lupan 1e odgovoril, da bo pobuda posredovana v prouditev predsedniku Sveta za preventivo in vzgojo v

cestnem prometu Obdine Vransko.

6



c) Adrijana Ferme
Vpra5alaje:
-_Ali se bo cesta na mestu kjerje potekala sanacija plazu v zgornji Zaplanini asfaltirala?
Zupan je povedal, da se bo cesta na tem delu asfaltirala takoj. ko bo moZna dobava asfalta.
- Ali bi bila kak5na moZnost, da bi se v dasu obnove vodovoda Zaplanlna - Lodica - Vransko izvedlo
kakino dodatno asfaltiranje cest v zgomji Zaplanin?
Zupan je povedal, da se bodo obnovile samo ceste, ki potekajo po trasi vodovoda Zaplanina - Loiica
Vransko, saj je projekt obnove vodovoda projekt Stirih obdin in ne samo Obdine Vransko. Dela obnove
vodovoda se naj bi zakljudila 5e v letolnjem letu, financiranje in poizkusni zagon, pa se naj bi izvedla v
naslednjem letu.
- Zaprosilaje za sanacijo udamih jam na cestah po Limovcah.
Zupan je odgovoril, da se bo zadeva posredovala koncesionarju za vzdrZevanje LC in JP.

C) Kristina Reberiek
VpraSalaje:
- Ali so se dejavnosti oziroma meritve okoli Merin5dice izvajale v okviru ureditve suhega zadrZevalnika?
Lupan 1e povedal, da v zvezi z izgradnjo suhega zadrZevalnika vsa pripravljalna dela potekajo zelo dobro,
Projekt ureditve Merinidice, PodgrajSdice in Cirkovnice ter izgradnje suhega zadrZevalnika na Merin5dici,
je ocenjen na 13,8 milijonov EUR. V sklopu tega projekta je pristojno ministrstvo oddalo delo na
projektiranju, ki zajema tudi geolo5ke in geodetske raziskave in meritve. Dela se naj bi pri6ela v letu 2023,
kondala pa v letu 2024.
- Kdaj bo v trgu Vransko postavljeno javno strani5de?
Zupan je odgovoril, da naj bi bila postavitev javnega strani5da izvedena do I . 4.2022.
- Kdaj se bo realiziral projekt nove knji2nice na Vranskem?
Zupan je povedal, da je bil narejen nabor projektov za finandno perspektivo 2O2l-2027,kjerje med drugim
tudi projekt za izgradnjo nove knjiZnice na Vranskem. Izdelana je bila idejna zasnova v kompletu, kar je
bil tudi pogoj za uvrstitev v izbor projektov Savinjske statistidne regije. V naslednjem letu pa naj bi se

pridelo s pripravo projektov.
d) Marjan Pedovnik

Vpra5alje:
- Ali bi bilo moZno, da se na JP 992 621 Vransko-BriSe (pri drpali5du pitne vode) zaradi nastalih posedkov,
postavi primema opozorilna tabla ozirom prometni znak, ki bi oznadeval nevarnost na cesti?
Zupanje povedal, da se bo zadeva proudila.
-" Kaj je novega v zvezi s sanacijo mostu v trgu Vransko in na regionalni cesti R2-447 v Brodeh?
Zupan je povedal, da so za potrebe sanacije mostu na regionalni cesti, projekti izdelani, razpis za izbor
izvajalca naj bi bil objavljen v teh dneh, kdaj se naj bi pridelo z deli se trenutno Se ne ve. Za ureditev mostu
v trgu Vransko ga se Se vedno pojavljajo te2ave z Zavodom za varstvo kulturne dedi$ine-

e) Breda Cvan
VpraSalaje:
- Ali se lahko s cest po celotni obiini odstrani posipni material, ki se je uporabljal za izvajanje zimske
sluibe?
Zupan je povedal, da se bo posipni material, tako kot vsako leto po kondani zimski sezoni, s cest pometel.

f) Joie Matko
VpraSalje:
- Kako poteka sanacija plazu na Ropasiji (JP 5t.9l6l0l Ropasija)?

Zupanje povedal. daje izvajalec 2e izbran, z njimje bila podpisana tudi pogodba, potrebnoje podpisati 5e
pogodbo z ministrstvom, potem se bo lahko pridelo ie z deli.

g) Natasa Juhart
- Predalaje pobudo obdana, kije predlagal, da bi se zaradi modnejSega vetra, ki se v zadnjem dasu pojavlja
po obdini, na nekaterih mestih, kjer so Ze bili, ponovno posadili drevoredi, da bi se s tem veter oblaZil.
Zupan je povedal da se bo pobuda prouiila.
- Vpraialaje, kako poteka projekt izgradnje prehoda za pe5ce v Brodeh
Zupan je povedal, da je obdina po dogovoru z Direkcijo RS za ceste narodila projekte za hodnik za peice v
Brodeh, za katere je bilo namenjenih kar veliko denamih sredstev. Projekt vodi Direkcija RS za ceste.
Te2ava se med drugim pojavlja tudi z zemlji5dem, za katerega z lastnikom ne pridejo do skupnega
dogovora.

h) Brigita Gosak
- Zanimalojoje, kaj se dogaja okoli naselja >Grofice< v iepljah, gradila se naj dovozna pot.
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Zupan je povedal, da je investitor formalno pridel z gradnjo 5e ostalih I 7 stanovanj. Z deli naj bi zakljudili
do konca leto5njega leta. Z investitorjem je bilo dogovorjeno, da se ta dovozna pot, kije bila narejena s

soglasjem lastnika zemlji5da in obdine, uporablja samo za potrebe v dasu gradnje.

K loiki 3 Dopolnitev Nairta ravnanja s stvarnim premoienjem Obiine Vransko za leto 2022
- prodaja zemljiSi parc. 5t. l3l0/12, k. o. Jeronim in parc. 5t.768/2, Ic o Vransko
- Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremiininah parc.5t. 1310/12, k. o, Jeronim in parc.5t,768/2,
k. o. Vransko
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl tazptavo.
Po koniani razpravije sledilo glasovanje:

- predlogu sklepa za prodajo zemlji5d parc. 5t. l3l0/12, k. o. Jeronim in parc. St. 76812,k. o Vransko ter
sklepu o ukiniwi javnega dobra na nepremidninah parc. 5t. I 3 l0/ l2 k. o. Jeronim in parc. 5t. 76812, k. o.
Vransko:

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 314
Obiinski svet Obiine Vransko potrdi Dopolnitev nairta ravnanja s stvarnim premoienjem Obiine
Vransko za leto 2022, in sicer tako, da se potrdita prodaja zemljiSi parcelna Stevilka 1310/12, k. o.

Jeronim in parcelna Stevilka 768/2, k. o. Vransko ter sklep o ukinitvi javnega dobra na
nepremiEninah parcelna Stevilka 1310/12 k o. Jeronim in parcelna Stevilka 768/2, k. o. Vransko v
predlaganem besedilu.

K todki I Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Obiini Vransko - hitri postopek
Zupan je podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo, v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o:

- sprejemu Odloka o spremembi Odloka ojavnem redu in miru v Obdini Vransko po hitrem postopku:

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil. da je bil sprejet:
Sklep 51. 315
Obtinski svet Obiine Vransko sprejme Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Obiini
Vransko po hitrem postopku.

- sprejemu Odloka o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Obdini Vransko
- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Ltryan je ugotovil, da je bil sprejet:
Skleo 5t. 316
Obtinski svet ObCine Vransko sprejme Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Obiini
Vransko v predlaganem besedilu.

K toiki l0 Letno poroiilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega naErta lokalnega energetskega koncepta
in o njihovih uiinkih za leto 2O2l
Zupanje podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim porodilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega nairta lokalnega
energetskega koncepta in o njihovih udinkih za leto 2021'.

- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
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Zupan je ugotovil. da je bil sprejet
Sklen it.3l7
Obiinski svet Obiine Vransko se je seznanil z Letnim porotilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega
nairta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih udinkih za leto 2021.

K loiki I I Sklep o finantni pomoii za laj5anje humanitarne krize v Ukrajini
Zupanje podal obrazloZitev, natoje odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.

Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa o finandni pomodi za lajianje humanitarne krize v Ukrajini
- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Lupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t.318
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme sklep o namenitvi 10.000 f,UR finantne pomoti za lajSanje
humanitarne krize v Ukrajini. Finanina pomoi se nakaZe na transakcijski raiun, ki ga ie v ta namen

odprla Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana (TRR: 5156 0214 0001 5556 761, sklic:
Sl00 870, namen: Pomoi Ukrajini).

K todki 12 Yloga Zveze paraplegikov Slovenije za sodelovanje Otiine Vransko pri izvedbi
zakljuinega mednarodnega turnirja kolarke na invalidskih voziikih v Sportni dvorani Vransko
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodeloval Peter Reber5ek.

Sledilo je glasovanje o podaji soglasja za financiranje uporabe Sportne dvorane Vransko za izvedbo 14.

sezone Regionalne koSarkarske lige na vozidkih NLB Wheel:
- l0 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet
Sklep 51. 319
Obiinski svet ObEine Vransko soglala z financiranjem uporabe Sportne dvorane Vransko za izvedbo
14. sezone Regionalne ko5arkarske lige na voziikih NLB Wheel 14. 5.2022 v bruto vrednosti 5(X)

eYrov.

K totki 13 R^zIIo

Sejaje bila zakljudena ob 22.00

Zapisala:
Mateja Godler

ZUPAN
Franc S ik
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