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Stevilka: O32O\2O16102 Vransko, 19.4.2016

ZAPISNIK

11. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki je bila v torek, 19.4.2016,20. uri v dvorani
Inovacijskega centra za ranoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

. Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priloZena zapisniku)
- dlani Obdinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodid, Maja Presekar, Ervin Pepel, Marjan Pedovnik,
Ivan Kokovnik, JoZe Matko, Vid KriZnik, Monika Ferme, Ksenija Rovan Krivec, Alenka Lebenidnik
in Sonja Cencelj
- ostali prisotni:

- Upi Ljudska univerza Zalec,FranjaCentrih
- Glasbena Sola >Risto Savin > i,alec, Gorazd Kozmus
- JZ >>JoLeta Potrate< Lalec; Marjan Golob
- OS Vransko -Tabor, Majda Pikl

- obdinska uprava:
- Franc Su5nik ilupan, Marija Jerman in Mateja Godler

- opravideno odsotni:
- Medobdinska splo5na knjiZnica Lalec,Jolanda Zeleznik
- Zavod za kulturo Sport in turizem Vransko, Suzana Felicijan BratoZ
- II. OS Zalec,Petra PraZnikar Petrovid

- mediji: /

Po uvodnem pozdraw je Zupan ugotovil, da je bilo ob 20. uri prisotnih I I dlanov obdinskega sveta.

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

- ll glasovZA
- 0 glasov PROTI

Zupanugotovi, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 138
Obiinski svet Obiine Vransko sprejme dnevni red 11. redne seje, kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje Obiinskega sveta z dne 16.2.2016 in 1.

izredne seje Obiinskega sveta z dne 22.3.2016
2. Pobude in vpraSanja svetnikov
3. Odlok o plakatiranju v Obiini Vransko - 2. obravnava in sprejem
4. Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko
5. Sprememba NaErta razvojnih programov 2016-2019
6. Sklep o podelitvi priznanj Obiine Vransko za leto 2015
7. Seznanitev s poroEili o poslovanju Upi Ljudske univerze Lrlec, Medobiinske splo5ne
knjiZnice Zalec, Glasbene Sole >>Risto Savin >> Zalec, II. OS Zalec, OS Vransko-Ttbor, JZ
>>loLeta Potrate<< Zalec inZavoda za kulturo Sport in turizem Vransko zaleto 2015
8. PremoZenjsko pravne zadeve:
- obravnava vloge Monike Orehovec za odkup dela zemlji5ia parc. 5t. 818/1, ko. Te5ova
9. Razno
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Zupanje predlagal, da se po obravnavani todki I dnevnega reda, obravnavata 7 in nato 5 toika.
elani obdinskega sveta so se s predlogom strinjali.

Adl Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje Oblinskega sveta z dne 16.2.2016 in l.
izredne seje Oblinskega sveta z dne 22.3.2016.
Na predloZena zapisnika ni bilo podanih pripomb.
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnikov:

L 10. redne seje z dne 16.2.2016:
-llglasovZA
- 0 glasov PROTI

Zupan ,gotori, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 139
Obiinski svet ObIine Vransko potrdi zapisnik 10. redne seje Oblinskega sveta z dne 16.2.2016, v
predloienem besedilu.

2. | . izredne seje, z dne 22.3.2016:
- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan ugotovi, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 140
Obtinski svet Obtine Yransko potrdi zapisnik f. izredne seje, z dne 22,3,2016, y predloZenem
besedilu,

Ad7. Seznanitev s porolili o poslovanju Upi Ljudske univerzr Zalec, Medoblinske splo5ne
knjiinice Zalec, Glasbene Sole >Risto Savin > Zalec, II. OS Zalec, OS Vransko-Tabor, JZ
>JoZeta Potrate( Zalec inZavoda za kulturo Sport in turizem Vransko za leto 2015
Lrpan pozdravi vse prisotne predstaurike javnih zavodov in pozove svetnike k razpravi oziroma k
postavitvi vpraianj. Vpra5anj svetnikov ni bilo.
Prisotni predstar.niki javnih zavodov so se vsak posebej zahvalili za dobro in korektno poslovanje z

obdino Vransko. Direktor JZ >Dr. JoZeta Potrate( lalec Marlan Golob je podal 5e kratko informacijo
glede ustanovitve Pediatridnega urgentnega centra Celje (PUC) in problematike izvajanja mrli5ko
pregledne slu2be.
Slediloje glasovanje o predlogu sklepa:

-llglasovZA
- 0 glasov PROTI

Zupan ugotovi, daje bil sprejet:
Sklep 5t. l4l
Obiinski svet Obtine Vransko se je seznanil s predloZenimi porolili o poslovanju za leto 2015,
naslednjih javnih zavodov:
- JZ Zdravstveni dom Dr. Joieta Potrate Zalec,
- UPI LU Zalec,
- Medobdinske splo5ne knjiinice Zalec,
- Glasbene Sole Risto Savin Zalec,
- lI. Osnovne Sole Zalec,
- OS Vransko - Tabor,
- ZKTS Vransko

Ad5 Sprememba Natrta razvojnih programov 2016-2019
Uvodno obrazloZitev je podal Zupan, ki je nato predal besedo Mariji Jerman in Majdi Pikl. Po podanih
obrazloZitvah je odprl razpravo v kateri sta sodelovala svetnika JoZe Matko in Vid KriZnik.
Sledilo je glasovanje o spremembi Nadrta razvojnih programov 20]l6-2019:

- 1l glasov ZA
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- ll glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan ugotovi, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 142
Oblinski svet Obiine Vransko sprejme Natrt razvojnih programov 2016-2019, v predloienem
besedilu.

Ad2 Pobude in vpra5anja svetnikov
Pobude in vpraSanja so podali/postavili naslednji svetniki:
a) Marjan Pelovnik je povedal, da ga je obdan opozoril na problematiko zara5denosti breZine
PodgrajSdice na odseku od stanovanjskega bloka Vransko l30b do mostu Inde. Odsek breZine je res
problematiden oziroma zelo zaraSden, zato lahko pri povodnji pride do teZav. Zanimalo ga je, kakina
bi bila moZnost urediWe omenjenega odseka.
Zupan je odgovoril, da sanacija oziroma di5denje breZine ni v pristojnosti obdine, vsak poseg v breZine
je prepovedan v dasu od I . marca do l. avgusta, kar je razvidno tudi iz obvestila o ureditvi breZin ob
vodotokih, ki je objavljeno na spletnih straneh obdine Vransko. Ureditev breZin vodotokov je
obveznost obreZnih lastnikov, kije v tem primeru Inde d.d. v stedaju.
b) Ivan Kokovnik je vpralal, kaklna je moZrost, da se odisti potok Kisovec, ki je v preteZni meri
zaplavljen in zaraSden s travo?
Zupan je odgovoril, da je lastnik levega brega potoka Kisovec ob javni poti JP 992801 obdina
Vransko, desni breg je v zasebni lasti, tako, da bi naj za di5denje potoka zagotovil polovico sredstev
zasebni lastnik, polovico sredstev bi zagotovila obdina Vransko. MoZnost je tudi, da obdina plada
stro5ke delovnega stroja, odvoz organizirajo obdani oziroma zasebni lastnik sam.
c) Joie Matko, je podal proinjo za finandno pomod pri rekonstrukciji ostreSja na podruZnidni cerkvi
na Taboru.
1upan je odgovoril, da so potrebe glede finandne pomodi za obnovo cerkva velike, bila je Ze podana

vloga kljudarjev za finandno pomod pri obnovi podruZnidne cerkve na ireti, za obnovo fame cerkve,
seje v proradunu 2016 Ze namenilo 27.000€ sredstev, tako, da Ial v tem letu sredstev ne bo mogode
zagotoviti. Potrebno je pridobiti predradunske vrednosti za dela, ki se bodo izvajala na podruZnidni
cerkvi na Taboru. V teku so pripravljalna dela za obnovo kapele na Vologi, kije v lasti obdine inje v
zelo slabem stanju.
d) Alenka Lebenitnikje prosila, de se lahko poda podrobnej5a informacija glede novega projekta, ki
se naj bi realiziral na obmodju OPPN za poslovno logistidni center Vransko eE 02-4f1.
Z.upan je odgovoril daje v sklepu, kije bil objavljen, zapisana konologija dogodkov, ki naj bi sledili,
trenutno ved informacij ni, jih bo pa verjetno ved, ko bo investitor zaprosil vse pristojne soglasodajalce
za smemice. Sledili bosta tudi dve enomesedni javni razgmilvi z javno obravnavo. Zaradi velikega
posega v prostorje predvidena izdelava presoje vplivov na okolje, ki bo prav tako v enomesednijavni
razgrnitvi. Glede komunalne infrastrukture intenzivno poteka sodelovanje s firmo PROFUNDIS
d.o.o.. Po izdelavi programa opremljanja bo le ta podan obdinskemu svetu v potrditev. Na podlagi
potrjenega programa opremljanja bo lahko kasneje obdinska uprava izdala odlodbo o odmeri
komunalnega prispevka.
Potekajo tudi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo mostu dez Bolsko in del ceste
v smeri proti centru varne voZnje AMZS QP 916 022). Gradbeno dovoljenje za izgradnjo ceste in
mostu, je tudi pogoj za pridetek del na obmodju poslovno logistidnega centra Vransko (eE O24l'l),
saj sedaj ni primemega dovoza.
d) Vid KriZnikje vpra5al kako poteka projekt gradnje, investitorja podjetja Jagros d.o.o.?
Ztpan je odgovoril, da je podjetje Jagros d.o.o. kupilo kompleten objekt v katerem se Ze sedaj nahaja
trgovina, v septembru naj bi zadeli opravljati svojo dejavnost, do takmt naj bi bilo zgraleno 745 m2
dodatnih poslovnih prostorov. Poravnali so tudi komunalni prispevek in Ze dobili gradbeno dovoljenje.
e) Sonja Cencelj je vpra5ala kako poteka sanacija aktualnih plazov.
Lupan je predal besedo Marij i Jerman, ki je povedala, da seje v prejSnjem tednu oddal na ministrstvo
seznam treh prioritet nastale Skode po neurju v dasu med 12. in 16. septembrom 2014. Prva prioriteta
je ureditev mostu dez Bolsko na cesti (JP 916 022) proti centru vame voZnje AMZS, druga prioriteta je
uredilev ovinka na Kaleh (LC 490 1 12), tretja pa je na cesti (JP 992 691) Lodica - Brce - Jakov - dol.
Za sanacijo mostu je projekt Ze pripravljen, za ostali dve prioriteti, pa so se opravili terenski ogledi in
se izdeluje projektna dokumentacija katera se mora do 30.5.2016 oddati na pristojno ministrstvo.
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Kori5denje sredstevje predvideno v letu 2017, zaleto 2016 ni predvidenih denarnih sredstev. Za ostale
dogodke, ki so se zgodili pred zgoraj navedenim neurjem, med drugim tudi Skoda po nastanku Zleda so

bili seznami prioritet Ze poslani, tako da se daka na odgovor s strani ministrstva.

Ad3 Odlok o plakatiranju v Obiini Vransko - 2. obravnava in sprejem
Zupanje podal obrazloLitev in odprl razpravo, v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Odloku o plakatiranju v Obdini Vransko (2. obravnava in sprejem):

- 1l glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 143
Obiinski svet obiine Vransko sprejme Odlok o plakatiranju v Obiini Vransko v predloienem
besedilu.

Ad4 Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko
Ztpanje podal obrazloZitev in odprl razpravo, v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o izdaji soglasja k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko

- ll glasovZA
- 0 glasov PROTI

Zupanje ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 144
Obiinski svet Obiine Vransko daje soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in Sport
Vransko

Ad6 Sklep o podelitvi priznanj Obiine Vransko zaleto2015
Zupanje predal besedo predsednici Komisije za mandatna vpra5anja, volitve, imenovanja in priznanja
Kseniji Rovan Krivec, kije podala obrazlolitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihde sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sklepu o podelitvi priznanj Obdine Vransko zaleto2015:

- ll glasovZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep 5t. 145
Obiinski svet Obtine Vransko sprejme sklep, da se za leto 2015 podelijo naslednja priznanja
Obiine Vransko:

o grb Obtine Vransko

l. Edvardu Novaku, Vransko 129a,3305 Vransko - za dolgoletno uspe5no delovanje v Zupniji in
prispevek pri izgradnj i komunalne infrastrukture

2. Mirku Razbor5ku, Zaplanina 15b, 1222 Trojane - za dolgoletno uspe5no delovanje v lokalni
skupnosti in lovski druZini

o plaketa Obiine Vransko

l. Lovski druZini Vransko - ob 70. letnici delovanja

2. Oratoriju Vransko - za vedletno uspe5no vkljudevanje otrok v poditni5ke dejavnosti

o priznanje Obtine Vransko
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1. Mariji Granda, Vransko 95a, 3305 Vransko - za dolgoletno uspe5no delovanje na podrodju
prostovolj stva

2. Liljani Vandi Dru5kovid, Vransko 86, 3305 Vransko - za dolgoletno uspeino delovanje na podroeju
prostovoljstva

3. Jozetu Juhartu, Brode 12a,3305 Vransko - za dolgoletno uspe5no delovanje na podrodju vokalne
glasbe

4. Martinu Kajbidu, Zahomce 16, 3305 Vransko - za dolgoletno uspeSno delovanje v lokalni skupnosti
in prispevek pri izgradnji komunalne infrastrukture

Ad8 PremoZenjsko pravne zadeve:
- obravnava vloge Monike Orehovec za odkup dela zemlji5la parc.5t.818/1, k.o. Te5ova
Zupan je podal obrazloiitev in odprl razpravo, v katerije sodeloval svetnik JoZe Matko.
Sledilo je glasovanje o pridetku postopka prodaje dela zemljiSda parc. 51. 8 I 8/1, k.o. Te5ova:

- 11 glasov ZA
- 0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, daje bil sprejet:
Sklep 5t. 146
ObIinski svet ObIine Vransko soglaSa, da se priine postopek prodaje dela zemljiSia parc. 5t.
818/1, k.o. Te5ova.

Ad9 Razno
Lupan je podal informacijo glede javne razgmitve in javne obravnave Obdinskega podrobnega
prostorskega natrta za del obmodja RE06-3-Ferme, ki poteka od I 1.4.2016 do I 1.5.2016 v sejni sobi
Obdine Vransko, Vransko 59. Y razpravi je sodelovala svetnica Alenl<a Lebenidnik, ki jo je zanimalo,
kako je s plazenjem na obmodju OPPN RE06-3-Ferme. Zupan je odgovoril, da je bil opravljen
geolo3ki ogled v katerem je bilo ugotovljeno, da ni znakov plazenje, ampak je potrebno urediti
odvodnjavanje cestiSda na problematidnem odseku.

Sejaje bila zakljudena ob 21.10

Zapisala'.
Mateja Godler

ZtpaN
cS k
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