
OSNUTEK

OB.INA VRANSKO * OB.INSKI SVET
Vransko 59, 3305 Vransko

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

Stevilka: 032012022 Vransko, 16. 8. 2022

ZAPISNIK
23. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko, ki je bila v torek, 16. 8- 2022,

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

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloiena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta: JoZe Matko, Breda ivan, NataSa Juhart, Brigita Gosak, Marjan
Pedovnik, Peter Reber5ek, Sonja Cencelj, Danilo Stante in Rafael Novak
- opravideno odsotni dlani Obdinskega sveta: Kristina Reber5ek in Adrijana Ferme
- obdinska uprava: Franc Su5nik, Marija Jerman, Petra Slatin5ek in Mateja Godler
- ostali prisotni: Nik Suler, dr. dent. med. in dr. Hana Suster Erjavec
- ostali neupravideno odsotni: Janez Lencl
- mediji: /

Po uvodnem pozdravu je Zupan ugotovil, daje bilo ob 20.00 prisotnih 8 dlanov obdinskega sveta,
kar pomeni, daje bil obdinski svet sklepden. Ob 20.10 seje pridruZil svetnik Rafael Novak.

. Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo glasovanje:

- 8 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

i,upan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji dnevni red:
Sklep 5t. 339
l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje Obiinskega sveta Obiine Vransko -
obravnava in sprejem
2. Pobude in vpralanja svetnikov
3, Polletno poroiilo o izvrievanju proraiuna Obiine Vransko za leto 2022 - obravnava in
sprejem
4. Sklep o spremembi cene storitve zimske sluZbe za sezono 202212023 - obravnava in
sprejem
5. Sklep o sofinanciranju izvedbe protipralne zaSiite na javnih cestah in cestnih prikljuikih
v Obiini Vransko v lefi 2022 - otrravnava in sprejem
6. Soglasje k pridobitvi novega programa in koncesije za zobozdravstveno dejavnost odraslih

- obravnava in sprejem
7. Imenovanje Obiinske volilne komisije za mandatno obdobje 2022-2026 - obravnava in
sprejem
8. Polletno poroiilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih sluib
rednega vzdrZevanja obiinskih cest in iiSienja javnih povr5in na obmoiju Obiine Vransko
za obdobje od l. 1.2022 do 30. 6. 2022 - seznanitev



9. Konino poroiilo o opravljenem nadzoru Zakljuinega raiuna proratuna Obtine Vransko
za leto 2021 - seznanitev
10. Soglasje k finanlnemu in kadrovskemu nairtu OS Vransko-Tabor za leto 2022 -
obravnava in sprejem
11. Razno

Zupan je predlagal, da se najprej obravnava 6. todka dnevnega reda. Svetniki so se s predlogom
strinjali.

K toiki 6 Soglasje k pridobitvi novega programa in koncesije za zobozdravstveno dejavnost
odraslih - obravnava in sprejem
Zupan je podal obrazloZitev, nato je predal besedo Niku Sulerju in Hani Suster Erjavec. Po
kondanih obrazloZitvah je odprl razpravo v kateri so sodelovali JoZe Matko, Nata5a Juhart, MaIjan
Pedovnik in Breda dvan.
Sledilo je glasovanje o podaji soglasja k pridobitvi novega programa in koncesije za

zobozdravstveno dejavnost odraslih:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t.340
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme sklep, da Obiina Vransko prilne z aktivnostmi za
podelitev koncesije za zobozdravstveno dejavnost odraslih.

K toiki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje Obiinskega sveta Obiine
Vransko - obravnava in sprejem
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval. Sledilo je
glasovanje:

- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t.341
Obiinski svet Obiine Vransko potrdi zapisnika 22. redne seje Obiinskega sveta Obiine
Vransko v predloZenem besedilu.

K toiki 2 Pobude in vpra5anja svetnikov
a) Brigita Gosak
- Vpraialaje, kakoje z dejavnostjo prvih posredovalcev v obdini Vransko in kak5enje nadrt

za naprej.
Zupan je povedal, da se pripravlja dodatno izobraZevanje prvih posredovalcev, ki je v preteklih
dveh letih zaradi situacije s COVID-om odpadlo. Na seznamu za alarmiranje je trenutno 50 prvih
posredovalcev, bo pa za povedanje odzivnosti verjetno 5e potrebno kaj storiti. Bilo bi zaZeljeno,

da bi na gasilskem poveljstw pri5lo do dogovora, da bi bili dlani PGD-jev hkati tudi prvi
posredovalci.

b) Sonja Cencelj
- Zanimalo jo je, kaj je novega v zxezi s problematiko hitrosti na cesti Praprede-Lipa.

ilupan je povedal, da se s tovrstno problematiko ukvarja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem

prometu v Obdini Vransko (v nadalj evanj u SPVCP). V zapisniku 4. seje s 25. 5.2022, ki je bil
dlanom Obdinskega sveta tudi posredovan, so dlani SPVCP predlagali, da se v Prapredah postavijo
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ovire, ki preusmerjajo vozila le na en pas. V skladu z narodilom SPVCP je obdinska uprava
narodila elaborat za postavitev hitrostnih omejitev na omenjanem odseku.

- Posredovalaje vpra5anje, ki gaje prejela od obdanke. Zanimalojoje, kak5naje razlika pri
pladilu vode med pav3alnim pladilom in pladilom po Stevcu.

Zupan je povedal, da bo vpra5anje posredovano na Javno komunalno podjetje, d. o. o. Zalec.
Odgovor, ki bo podan s strani Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Lalec., bo posredovan dlanom
Obdinskega sveta.

d) Marjan Pedovnik
- Podal je pobudo za ureditev dodatnih parkiri5d okoli Zdravstvene postaje Vransko, saj v

vedji meri parkiriSda zasedejo Ze zaposleni.
Zupan 1e povedal, da se bodo dodatna parkiri5da uredila v eepljah nasproti Grofa, na parceli, ki jo
je obdina pridobila v last od direkcije, s tem se bodo sprostila tista parkiriSda v trgu, ki jih zasedajo
>dnevni migranti<<, ki odhajajo na delo drugam. Drugih moZnosti za ureditev parkiriSd okoli
Zdravstvene postaje Vransko trenutno ni.

d) Natasa Juhart
- Zanimalo jo je, kako potekajo dela na obmodju stanovanjske gradnje Sondnih vrtov v

Brodeh.
Zupan je odgovoril, da je sedanj i lastnik Nepremidnine Vransko, d.o.o., za dokondanje del
pooblastil inZeniring CSE projekt iz Zgomjega Bmika. Do konca leta 2023 naj bi dokondali Ze

zadeto gradnjo. Oglasili so se tudi na obdino, kjer so jim bile med drugim podane informacije
glede komunalnih zadev in predvsem kje lahko poteka tovomi promet do samega gradbi5da.

Najavili so, da naj bi z deli prideli s 1.8.2022.

K toiki 4 Sklep o spremembi cene storitve zimske sluibe za sezono 202212023 - obravnava
in sprejem
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovala JoZe Matko in Sonja
Cencelj. Sledilo je glasovanje o Sklepu o spremembi cene storitve zimske sluZbe za sezono
202212023:

- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t.342
Obiinski svet sprejme Sklep o spremembi cene storitve zimske sluZbe za sezono 202212023,
kot sledi:

- Oblinski svet ObIine Vransko potrjuje ceno storitve zimske sluibe (pluienje in
posipanje cest) v viSini 50,00 EUR/uro.

- Obiinski svet Obtine Vransko potrjuje izpladilo pripravljenosti izvajalcem zimske
sluibe za odsek do 3 km v vi5ini 250,00 EUR in za odsek nad 3 km v vi5ini 450,00
EUR.

K toiki 3 Polletno porotilo o izvrievanju proraiuna Obdine Vransko za leto 2022 -
obravnava in sprejem
Zupan je predal besedo Petri SlatinSek, ki je podala podrobnejSo obrazloZitev. Po kondani
obrazloZitviie odprl razpravo v kateri je sodeloval Peter Reber5ek. 
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c) JoZe Matko
- Zanimalo gaje, kako seje re5ila problematika s pomanjkanjem pitne vode na Klancih.

Lupan je povedal, da seje teZava odpravila z odzradevanjem na vodovodu Te5ova.



Sledilo je glasovanje o Polletnem porodilu o izvrSevanju proraduna Obdine Vransko zalelo 2022'.

- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Skleo 5t.343
Obtinski svet Obiine Vransko se je seznanil s Polletnim poroiilom o izvrlevanju proraiuna
Obiine Vransko za leto 2022.

K toiki 5 Sklep o sofinanciranju izvedbe protipra5ne za5iite na javnih cestah in cestnih
prikljuEkih v Obdini Vransko v letu 2022 - obravnava in sprejem
Zupan ie predal besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo varstvo okolja in gospodarske javne

sluZbe, Rafaelu Novaku, ki je zadevo podrobneje obrazloiil, nato je odprl razpravo v kateri sta

sodelovala Sonja Cencelj in JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje o Sklepu o sofinanciranju izvedbe protipra5ne zaSdite na javnih cestah in
cestnih prikljudkih v Obdini Vransko v lefi 2022'.

- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Sklep 5t.344
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme naslednji sklep:

- vlagateljem SaSu Cizeju za odsek v doEini cca 350 m, Domnu Zupancu za odsek v
doEini cca 190 m in lvanu Dolinlku za odsek v doEini cca 30 m v viXini 100 7"
upravitenih stro5kov investicije;

- vlagatelju Milanu Brvarju upraviiene stro5ke investicije v viSini do preostanka
razpoloiljivih sredstev na proraiunski postavki 13021 Sofinanciranje cestnih
priktjuikov proraiuna ObCine Vransko za leto 2022.

Upraviteni stro5ki investicije so stro5ki izvedbe asfaltne prevleke AC 16 surf 870/100 A4
debeline 6 cm, stro5ki izdelave popisa del in stroSki strokovnega nadzora vkljuino z DDV.

K toihi 7 Imenovanje Obiinske volilne komisije za mandatno obdobje 2022'2026 -
obravnava in sprejem
Zupan je predal besedo Brigiti Gosak, predsednici Komisije za mandatna vpraianja, volitve,
imenovanja in primanja, ki je podala podrobnej5o obrazloZitev. Po kondani obrazloZitvi je odprl
razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za Imenovanje Obdinske volilne komisije za mandatno

obdobje2022-2026:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Sklep 5t.345
Obiinski svet Obdine Vransko imenuje Obdinska volilna komisija Obiine Vransko v sestavi:
- predsednica Brigita Miklavc, Vransko 179' 3305 Vransko
- namestnica predsednice Lidija Goriian, Mati Vrh 91,,3327 Smartno ob Paki
- Ilanica Spela Peiovnik, Brode 24 B,3305 Vransko
- namestnica Elanice Marija Zavr5nik, Prapreie 29' 3305 Vransko
- ilanica Vaterija Jerman, Vransko 69' 3305 Vransko
- namestnik ilanice Andrej Semprimoinik, Jeronim 33 A' 3305 Vransko
- Ilan Joie Semprimoinik, Jeronim 33' 3305 Vransko
- namestnica 6lana Jadranka Kramar, Vransko 88,3305 Vransko
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K toiki I Polletno poroiilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih
sluib rednega vzdrievanja obiinskih cest in EiSienja javnih povrlin na obmoiju Obiine
Vransko za obdobje od l. l. 2022 do 30. 6. 2022 - seznanitev
Zupanje podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodeloval Peter Reber5ek.

Glasovanja pri tej todki ni bilo.

Sklep 51.346
Oblinski svet Obiine Vransko se je seznanil s polletnim porotilom koncesionarja o
poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih sluib rednega vzdrievanja obiinskih cest in
Ii5denja javnih povr5in na obmolju ObIine Vransko za obdobje od l.1,2022 do 30.6.2022.

K toiki 9 KonIno poroiilo o opravljenem nadzoru Zakljuinega raluna proraiuna Obiine
Vransko za leto 2021 - seznanitev
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.

Glasovanja pri tej todki ni bilo.

Sklep 5t.347
Obdinski svet Obiine Vransko se je seznanil s Konlnim poroiilom o opravljenem nadzoru
ZakljuEnega raluna proraluna Obiine Vransko za leto 2021.

K toiki 10 Soglasje k linantnemu in kadrovskemu nairtu OS Vransko-Tabor zaleto 2022 -
obravnava in sprejem
Zupan je podal obrazloZitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval. Sledilo je
glasovanje o predlogu sklepa za soglasja k finandnemu in kadrovskemu nadrtu OS Vransko-Tabor
zaleto 20221

- 8 glasov ZA
- 1 glas PROTI

Sklep 5t.348
Obiinski svet Obdine Vransko soglaSa s finaninim in kadrovskim naartom OS Vransko-
Tabor zt leto 2022.

K toiki 11 Razno

Sejaje bila zakljudena ob 2l .15.

Zapisala:
Mateja Godler

ZUPAN
Franc uinik
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