URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. maj 2013
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1. JAVNI POZIV za sofinanciranje nepremične kulturne
dediščine v Občini Vransko – obnova župnijske
cerkve Vransko

ZAPISNIKI
2. ZAPISNIK 11. korespondenčne seje Občinskega
sveta

3. OBVESTILO Uprave RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
4. INFORMACIJA o projektu gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja - GOŠO

RAZPISI
1. Javni poziv za sofinanciranje nepremične kulturne
dediščine v Občini Vransko – obnova župnijske
cerkve Vransko
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13), 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS št. 50/07, 61/08, 3/13), 13. člena
ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 in
90/12), Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2013
(Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko št.
26/12), Občina Vransko objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje nepremične kulturne dediščine v
Občini Vransko – obnova župnijske cerkve Vransko

obnove

Pogoji za sodelovanje:
 na javni poziv za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna se lahko prijavi verska institucija iz območja
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občine Vransko, ki je lastnik objekta ali upravljavec
objekta,
 dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja ter skladna s
kulturno varstvenimi pogoji pristojnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine,
 prijavitelj mora vlogo oddati na predpisanih obrazcih in v
določenem roku.
Namen in cilji
Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - obnova cerkve
sv. Mihaela Vransko:
 sanacija ostrešja,
 zamenjava strešne kritine.
Prijava mora vsebovati:
 splošne podatke prijavitelja (naziv in naslov verske
institucije, številko transakcijskega računa, matično in
davčno številko ter ostale kontaktne podatke),
 dokazilo o lastništvu oziroma pravici upravljanja,
 kratek opis nameravane obnove objekta,
 DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta).

OBVESTILA

Predmet javnega poziva je: sofinanciranje
župnijske cerkve sv. Mihaela na Vranskem.

Številka 31/2013

Pogoj za dodelitev sredstev:
 verska institucija ima sedež v Občini Vransko,
 financiranje z lastnimi sredstvi predstavlja več kot 50 %
(za lastna sredstva štejejo tudi pridobljeni krediti
prijavitelja),
 dobljena sredstva iz tega razpisa se morajo izkoristiti
namensko po predvideni dinamiki sofinanciranja v
obdobju 5 let
Kriterij za dodelitev sredstev glede na nujnost
investicije:
 župnija v preteklih dveh letih ni prejela sredstev iz
občinskega proračuna - 10 %
 nujnost investicije (z vidika preprečevanja, nastajanja ali
povečanja škode na objektu) - 50 %
 pomembnost objekta z vidika kulturne dediščine (objekt je
razglašen za kulturni spomenik, objekt je v območju
varovanja kulturne in stavbne dediščine trga Vransko) 30 %
 priporočila pristojnega Zavoda za varstvo kulturne
dediščine (ZVKD, OE Celje) - 10 %
Vrednost sofinanciranja:
Skupna vrednost poziva je 60.000,00 EUR (PP 1802
9001/08031/420501 – obnove) za obdobje 2013 – 2017.
Odobrena sredstva sofinanciranja se črpajo po naslednji
dinamiki:
V letu 2013 12.000,00 EUR
V letu 2014 12.000,00 EUR
V letu 2015 12.000,00 EUR
V letu 2016 12.000,00 EUR

Številka 31/2013 – 31. 5. 2013

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov (sedež)
prijavitelja.
Objava javnega poziva in dodatne informacije
Javni poziv se objavi na uradni spletni strani občine
http://www.vransko.si in v Občinskem informatorju –
Uradne objave občine Vransko.
Vse dodatne informacije so na razpolago na tel. št. 03/ 703
28 15 vsak delovni dan v poslovnem času občinske uprave.
Številka: 4302-01/2013-02
Vransko, 22.05.2013
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Glasoval/-a
(ZA /
PROTI)

Rok za predložitev prijav:
Prijave na javni poziv morajo biti oddane oziroma poslane
na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, v
zaprti ovojnici z oznako »Prijava na javni poziv – obnova
župnijske cerkve sv. Mihaela«, najkasneje do vključno
petek, 14.06.2013 do 12. ure.

Dan in ura
glasovanja

Način dodelitve sredstev:
Naročnik in upravičenec skleneta pogodbo. Sredstva se
dodelijo v 30. dneh od izstavitve zahtevka s strani
upravičenca s prilogo računov za izvršena dela.

Glasoval/-a
(DA / NE)

Odobrena sredstva se bodo prosilcem nakazala na podlagi
sklenjene pogodbe in vsakokratnega odloka o proračunu
občine Vransko , na transakcijski račun.

Občinski
svetnik/-ca

V letu 2017 12.000,00 EUR.

Bogataj Anica

DA

6. 5. 2013; 18:51

ZA

Homšak Anton

DA

7. 5. 2013; 16:36

ZA

Juhart Nataša

DA

7. 5. 2013; 21:31

ZA

Kokovnik Ivan

NE

-

-

Lencl Janez

NE

-

-

Matko Jože

DA

6. 5. 2013; 16:18

ZA

Pečovnik Marjan

DA

7. 5.. 2013; 10:25

ZA

Rančigaj
Vladimir

DA

7. 5. 2013; 09:00

ZA

Reberšek
Aleksander

DA

6. 5. 2013; 13:05

ZA

Sedeljšak Justin

DA

7. 5. 2013; 09:00

ZA

Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo devet od
enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
Sklep št. 264
Sprejme se naslednji dnevni red 11. korespondenčne seje:
1. Sofinanciranje obnove odbojkarskega igrišča Jakov dol

ZAPISNIKI

Ad1: Sofinanciranje obnove odbojkarskega igrišča
Jakov dol

2. Zapisnik 11. korespondenčne seje Občinskega sveta

Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu
sklepa:

Glasoval/-a
(ZA /
PROTI)

Seja se je pričela v ponedeljek, 6. maja 2013, ob 12. uri, in
končala v sredo, 8. maja 2013, ob 12. uri.

Dan in ura
glasovanja

Seja je potekala po elektronski pošti.

Rezultati glasovanja so bili sledeči:
Glasoval/-a
(DA / NE)

Športno-rekreativno društvo Ločica pri Vranskem je vložilo
prošnjo za sofinanciranje obnove odbojkarskega igrišča v
Jakov dolu. Večji del stroškov obnove predstavlja nabava
mivke, primerne za odbojkarska igrišča. Stroški obnove
(nabava mivke, zamenjava okvirja in filca) po predloženih
predračunih znašajo cca 4.000,00 EUR.

Sprejme se sklep o sofinanciranju obnove odbojkarskega
igrišča v Jakov dolu v višini 2.000,00 EUR. Po izvedeni
obnovi je ŠRD Ločica pri Vranskem dolžno Občini Vransko
posredovati dokazila o izvedeni obnovi in namenski porabi
sredstev (fotodokumentacija, fotokopije računov).

Občinski
svetnik/-ca

ZAPISNIK
11. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 6. 5.
2013 od 12. ure do 8. 5. 2013 do 12. ure.

Bogataj Anica

DA

6. 5. 2013; 18:51

ZA

Homšak Anton

DA

7. 5. 2013; 16:36

ZA

 Potrditev dnevnega reda:
Juhart Nataša

DA

7. 5. 2013; 21:31

ZA

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Sofinanciranje obnove odbojkarskega igrišča Jakov dol

Kokovnik Ivan

NE

-

-

Rezultati glasovanja so bili sledeči:

Lencl Janez

NE

-

-

Matko Jože

DA

6. 5. 2013; 16:18

ZA
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URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 31/2013 – 31. 5. 2013

Pečovnik Marjan

DA

7. 5.. 2013; 10:25

ZA

Rančigaj
Vladimir

DA

7. 5. 2013; 09:00

ZA

Reberšek
Aleksander

DA

6. 5. 2013; 13:05

ZA

Sedeljšak Justin

DA

7. 5. 2013; 09:00

ZA

Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih!
Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi!

Rezultat glasovanja: 9 glasov ZA, 2 nista glasovala.

Več o sami akciji cepljenja lisic proti steklini in sami bolezni
najdete na spletni strani Uprave RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin www.uvhvvr.gov.si

4.
Informacija
o
projektu
gradnje
širokopasovnega omrežja – GOŠO

odprtega

Ker je ZA predlagani sklep glasovalo devet od enajstih
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
Sklep št. 265
Sprejme se sklep o sofinanciranju obnove odbojkarskega
igrišča v Jakov dolu v višini 2.000,00 EUR. Po izvedeni
obnovi je ŠRD Ločica pri Vranskem dolžno Občini Vransko
posredovati dokazila o izvedeni obnovi in namenski porabi
sredstev (fotodokumentacija, fotokopije računov).
Korespondenčna seja je bila zaključena 8. 5. 2013 ob 12.
uri.
Številka:0320/2013
Vransko, 9. 5. 2013
Zapisal:
Rudi Pušnik l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA
3. Obvestilo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
je 8. maja 2013 pričela s spomladansko akcijo cepljenja
lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca
junija 2013.
Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno
nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre
več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. S položenimi vabami
nameravamo aktivno zaščititi populacijo lisic v slovenskih
gozdovih, ki predstavlja rezervoar stekline, ter tako
preprečiti širjenje bolezni.
Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju
Republike Slovenije, z višine 300 m. Uporabljena bodo
naslednja letališča: Letališče Jožeta Pučnika, Portorož,
Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena
tudi letališča v Celju, Slovenj Gradcu in Divači.
POMEMBNO:
Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite
tudi otroke!
Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z
vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti.
Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to
mesto dobro sperite in umijte z milom. Ker se vsak stik z
vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle živali, nemudoma
obiščite najbližjo antirabično ambulanto.

Projekt gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
(GOŠO) elektronskih komunikacij, ki ga za enajst občin
vodi Občina Mozirje, je v zaključni fazi.
Izredno dolga zima, z obilico snega, je delo na terenu
praktično onemogočila, tako da je projekt v zaostanku s
terminskim planom. S pospešeno gradnjo in aktiviranjem
večjega števila gradbenih in montažnih ekip pričakujemo,
da bo do roka zgrajenih 14 postaj hrbteničnega dela
odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO), da bo
montirana komunikacijska oprema na postajah in v
vstopnih točkah ter da bo omrežje tehnično pripravljeno za
delovanje.
Iskra Sistemi, d.d., ki so bili na javnem razpisu izbrani kot
izvajalec in upravljavec omrežja OŠO, bodo tudi po tem
datumu nadaljevali z izgradnjo postaj OŠO, za katere še
tečejo postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj in soglasij
in sicer s ciljem doseganja še boljšega pokrivanja
gospodinjstev z internetnim in televizijskim signalom.
Ker so objekti postaj OŠO klasificirani kot zahtevni objekti,
bo potrebno izvesti tehnične preglede in pridobiti uporabna
dovoljenja, v skladu z Zakonom o graditvi objektov. V teku
je sklepanje pogodb za priključitev postaj OŠO na
električno distribucijsko omrežje in za dobavo električne
energije, v teku so tudi pogajanja z operaterji, ki so
zainteresirani za izvajanje storitev na OŠO.
Vzorci pogodb za priključitev na OŠO za fizične in pravne
osebe, cenik za postavitev omrežne priključne točke (anten
in komunikacijske opreme) pri končnem uporabniku in
plačilni pogoji bodo v kratkem objavljeni na spletni strani
www.iskrasistemi.si/podrocja_dela/telekomunikacije.
Za vse aktivnosti v zvezi s pridobivanjem naročnikov,
sklepanjem naročniških pogodb in izvajanje storitev bodo
zadolženi komercialni operaterji, s katerimi bodo Iskra
Sistemi podpisali pogodbe za dostop do OŠO in za
izvajanje storitev.
Iskra Sistemi bodo zadolženi za postavitev omrežnih
priključnih točk pri končnem uporabniku, ki so še del OŠO.
Glede na zgoraj navedeno, bo izvajalec pričel s testiranjem
omrežja v sredini junija, priključevanje končnih uporabnikov
pa se bo realno gledano pričelo v avgustu oz. septembru,
ko bodo operaterji zbrali dovolj naročnikov, da bo nudenje
storitev tudi komercialno zanimivo

Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival,
obiščite najbližjo antirabično ambulanto!

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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