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           26. 10. 2004    
OBVESTILO 

V trgu Vransko je del cestišča še vedno v makadamu. Dela so se zavlekla, saj se naenkrat izvajata dve investiciji, in sicer 
kanalizacija in toplovod.  
Asfaltiranje cestišča v trgu Vransko bo možno šele po izvedenem tlačnem preizkusu v cevovodu, saj se lahko le tako izognemo 
ponovnemu razkopavanju, če bi v cevovodu prišlo do napak. 
Končana so dela na VEJI 1 – to je glavna veja od kotlovnice skozi trg do trgovine Brglez – na kateri so dokončani ter do hiš 
pripeljani že skoraj vsi priključki za tista gospodinjstva, ki imajo sklenjene in podpisane Pogodbe o dobavi toplote. 
Nadaljevanje te veje se nadaljuje v Podgorico in mimo graščine proti Novaku. 
Pri kanalizaciji in toplovodu so izdelani vsi priključki izven cestnega telesa, tako da ne bo ponovnega razkopavanja ceste. 
Dela pa so se pričela izvajati tudi na VEJI 2 in 4 – to je del proti zdravstvenemu domu, Banki Celje, kulturnemu domu in 
tamkajšnjim blokom. V naslednjih dneh se bo izvedel tlačni preizkus. Po tlačnem preizkusu bodo rešeni še ostali priključki na 
VEJI 1, s katerimi že imamo sklenjene pogodbe. Po opravljenem tlačnem preizkusu bo izveden tehnični pregled, na podlagi 
katerega bomo lahko kotlovnico poskusno zagnali. Po predvidevanjih bo prvi poskusni zagon kotlovnice in daljinskega 
ogrevanja v začetku meseca novembra. Vsem se opravičujemo za kasnitev in vse nevšečnosti, ki spremljajo izgradnjo in 
izvedbo tega zahtevnega objekta. 

  Energetika Projekt d. o. o. 
 

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE VRANSKO 
Člane SPVCP je na junijski seji imenoval Občinski svet v naslednji sestavi: g. Emil Jelen, g. Gregor Zagoričnik, g. Roman 
Ocvirk, g. Ivan Punčuh in g. Zvone Podpečan. 
Konstitutivna seja je bila sklicana 27. avgusta 2004, vendar sta se seje udeležila le 2 člana od 5 imenovanih, zato se Svet 
zaradi nesklepčnosti ni mogel konstituirati. Predlagatelji članov, ki se seje niso udeležili, so bili o neudeležbi ostalih imenovanih 
članov pisno obveščeni. Ker je bilo potrebno pripraviti aktivnosti v zvezi z izvedbo akcije »Varna pot v šolo«, je aktivnosti v 
zvezi z akcijo odredil župan, za izvedbo ukrepov pa zadolžil občinsko upravo. 
 
OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
V petek, 09. julija 2004, je potekala 3. korespondenčna seja, ki je bila na osnovi 23. člena Poslovnika 
občinskega sveta sklicana s pisnim sklicem – vabilom župana. Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
1. Program priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (SKTE 3): 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Program priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične regije 
(SKTE 3) pod štev. 352-14-8/00 z dne 7. 7. 2004. 
2. Podelitev priznanja Občine Vransko: 
Občinski svet občine Vransko podeljuje PLAKETO Občine Vransko ansamblu Robija ZUPANA z Vranskega za prispevek na 
področju kulturne dejavnosti in promocijo Občine Vransko.  
 

ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI  
V ponedeljek, 04. oktobra 2004, je potekala 4. redna seja Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami. Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
1. Vloga ge. Marije Brišnik za odkup prostorov lekarne v ZP Vransko: 
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da se na vlogo najemnice ge. Marije Brišnik in ob upoštevanju predhodnega načelnega 
soglasja Zdr. doma dr. Jožeta Potrate Žalec prične postopek za odprodajo lekarniških prostorov v Zdravstveni postaji Vransko. 
2. Sklep o začetku postopka prodaje stvarnega premoženja občine – vrednostni papirji: 
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep o začetku postopka prodaje stvarnega premoženja občine. 
3. Obravnava vloge g. Petja Groma s. p., Muzej motociklov, za odkup zem. parc. št. 111/2 in 111/4, obe k. o. 
Vransko: Vlogi Grom Petja s. p., Muzej motociklov Vransko, Vransko 29 a, p. Vransko, za odkup stavbnih parcel št. 111/2 in 
111/4, obe k. o. Vransko, se NE ugodi. 
4. Odprodaja zemljišča parc. št. 805/2, k. o. Tešova  g. Andreju Pečovniku, Brode 10 a: 
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da se zemljišče parc. št. 805/2, k. o. Tešova, odproda g. Andreju Pečovniku po predloženi 
cenitvi št. 026/2004, z dne 25. 06. 2004. 
5. Vloga za odkup zemljišča: Križnik Majda, Vransko 133 a in Lapuh Peter, Vransko 130 a: 
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da se prične postopek za odprodajo parc. št. 359/1 – del in 361/3 – del, obe k. o. Vransko, 
v obsegu, ki upošteva 1 m odmika od ograje otroškega igrišča vrtca. Po opravljeni odmeri in na osnovi pridobljenih cenitev se 
zemljišče odproda skladno z zakonom na licitaciji najboljšemu ponudniku.  
6. Obravnava pritožbe Klančišar Saša in Mali Darinke, Vransko 165, na odločitev Trškega sveta v zvezi s prošnjo 
za odkup zemljišča parc. št.  41/13, k. o. Vransko: 
Pritožbi Klančišar Saša in Mali Darinke se NE ugodi, saj je odbor mnenja, da je bila odločitev Trškega sveta pravilna.  
 
OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO                                                                                                                                    

V ponedeljek, 11. oktobra 2004, je potekala 11. redna seja Občinskega sveta občine Vransko, na kateri so bili 
sprejeti naslednji sklepi in odloki: 
1. Sprejet JE bil dnevni red in zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta z dne  7. 6. 2004 ter potrjen zapisnik 3. izredne seje   
z dne 5. 7. 2004. 

    OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  1122  
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2. Podana je bila naslednja pobuda: 
G. Marjan Pečovnik na zahtevo občanov seznanja Občinski svet z izredno slabo povezavo Vranskega z Žalcem in Celjem z 
javnimi prevoznimi sredstvi. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel pobudo g. Marjana Pečovnika in sklenil, da se z vloženo 
pobudo seznani nosilec izvajanja storitev javnega potniškega prometa za naše območje, to je Izletnik Celje, s prošnjo za 
ureditev in izboljšanje razmer. 
3. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2003: 
Občinski svet Občine Vransko je na podlagi Poročila o izvajanju notranje revizije zaključnega računa Občine Vransko in 
Poročila Nadzornega odbora Občine Vransko SPREJEL Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2003. 
4. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vransko za leto 2004: 
Občinski svet občine Vransko se JE seznanil s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Vransko za leto 2004. 
Odhodki so znašali ob polletju 132,070 mio SIT in prihodki 137,7 mio SIT. 
5. Pravilnik o sistemizaciji in delovnih razmerjih v JZ Regijsko višje in visokošolsko središče: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Pravilnik o sistemizaciji in delovnih razmerjih v JZ Regijsko višje in visokošolsko 
središče. 
6. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini 
Vransko. 
7. Polletna informacija o varnostni problematiki na območju Občine Vransko: 
Občinski svet občine Vransko DAJE soglasje za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postaj, hodnikov in 
prehoda za pešce v naselju Prekopa ob reg. cesti R2-447/00290 Šentrupert–Vransko najugodnejšemu ponudniku GRADBIRO 
d. o. o., Klepova 12, 2250 Ptuj, v višini 600.000,00 SIT.  
Občinski svet Občine Vransko se JE seznanil s podanim polletnim poročilom Policijske postaje Žalec o varnostni problematiki 
na območju Občine Vransko.  
8. Sklep o financiranju gradnje prizidka Planinske koče na Čreti:  
Občinski svet Občine Vransko JE sprejel sklep o sofinanciranju izgradnje prizidka Planinske koče na Čreti v višini 1.000.000,00 
SIT, in sicer skladno z možnostjo v letu 2004 in razliko v letu 2005. Ta obveznost se upošteva pri rebalansu proračuna Občine 
Vransko za leto 2004 in pri sestavljanju Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2005. 
9. Premoženjsko-pravne zadeve: 
9.1 Sklep o pričetku postopka prodaje stvarnega premoženja Občine – vrednostni papirji: 
Župan Občine Vransko prične postopek prodaje stvarnega premoženja – vrednostnih pap., katerih lastnik je Občina Vransko. 
Postopek prodaje poteka v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). Predmet prodaje so vrednostni papirji, ki jih je imela Občina Vransko na računih 
vrednostnih papirjev v centralnem registru KDD – Centralne klirinško depotne družbe na dan 31. 12. 2003. Občina Vransko 
mora pri prodaji vrednostnih papirjev iztržiti vrednosti, ki so najmanj enake njihovi bilančni vrednosti na dan prodaje. 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel sklep o pričetku postopka prodaje stvarnega premoženja Občine - vrednostnih pap. 
9.2 Sklep o pričetku postopka za odprodajo prostorov Lekarne v ZP Vransko: 
Občinski svet občine Vransko DAJE soglasje za pričetek postopka za odprodajo prostorov LEKARNE v Zdr. postaji Vransko. 
9.3 Sklep o odprodaji zemljišča parc. št. 805/2, k. o. Tešova po poročilu št. 026/2004 o oceni vred. zemljišča: 
Občinski svet občine Vransko DAJE soglasje k odprodaji zemljišča parc. št. 805/2, k. o. Tešova, v izmeri 251 m2 po ocenjeni 
vrednosti zemljišča 810,00 SIT/m2, oziroma 203.300,00 SIT po poročilu št. 026/2004 z dne 25. 06. 2004, ki ga je izdelala 
Milka Leskošek, stalna sodna cenilka in izvedenka gradbene stroke, Galicija 73/e, 3310 Žalec. 
10. Vloge in prošnje: 
10.1 Župnija Vransko, Odbor za obnovo podružnične cerkve Sv. Martina v Podvrhu – prošnja za finančno pomoč 
na osnovi podpisane gradbene pogodbe Remont Celje: 
Občinski svet občine Vransko DAJE soglasje s sprejetjem finančnih obveznosti sofinanciranja obnove podružnične cerkve sv. 
Martina v Podvrhu v skupni višini 5 milijonov SIT po naslednji dinamiki izplačil: 
- v  letu 2005 1 milijon SIT, v  letu 2006 1 milijon SIT, v  letu 2007 1 milijon SIT, v  letu 2008 1 milijon SIT in  
v  letu 2009 1 milijon SIT. Sredstva se rezervirajo v vsakokratnem proračunu Občine Vransko. 
10.2 Vloga za finančno pomoč pri obnovi kapele v Čepljah: 
Občinski svet občine Vransko DAJE soglasje, da se ge. Mariji Štiftar, Čeplje 27, 3305 Vransko refundirajo stroški opravljenih 
fasaderskih, pleskarskih in drugih del pri obnovi kapelice v Čepljah v skupni višini 60.000,00 SIT. 
11. Volitve in imenovanja:  
- imenovanje 2 predstavnikov Občine Vransko v Svet zavoda Osnovne šole Vransko – Tabor: 
V  Svet zavoda OŠ Vransko – Tabor se  imenujeta naslednja 2 predstavnika Občine Vransko:  

1. g. Štefan JOŠT, stanujoč Prekopa 20, 3305 Vransko, in  
2. g. Vladimir REBERŠEK, stanujoč Brode 24/c, 3305 Vransko. 

12. Določitev višine komunalnega prispevka za izgradnjo poslovnega objekta »Inovacijski center za razvoj 
alternativnih virov energije«:  
Občinski svet občine Vransko JE določil investitorju Energetika Vransko d. o. o., Vransko 66, 3305 Vransko, za gradnjo 
poslovnega objekta »Inovacijski center za razvoj alternativnih virov energije« na zemljišču s parcelno številko 167/6 k. o. 
Vransko, v naselju Vransko, plačilo komunalnega prispevka v višini 16.234.233,40 SIT. 
13. Sklepanje o sodelovanju Občine Vransko pri izgradnji poslovnega objeta »Inovacijski center za razvoj 
alternativnih virov energije«: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel sklep, da Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, pristopa k projektu izgradnje 
poslovnega objekta »Inovacijski center za razvoj alternativnih virov energije« z vložkom, v višini 16.234.233,40 SIT. 
14.  Razno: 
1. Župan poda informacijo o poteku izgradnje kanalizacije in toplovoda. 
2. G. Emil Jelen seznani člane Občinskega sveta o problemih konstituiranja Sveta zavoda OŠ Vransko – Tabor, saj Občina 
Tabor ni pravočasno imenovala svojega predstavnika v Svet zavoda. 
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OBVESTILO KMETIJSKO – SVETOVALNE SLUŽBE ŽALEC 
PODPORA IZVAJANJU EU STANDARDOV ZA KMETIJSTVO 
Predstavljamo vam besedilo, ki ga pričakujemo v »NOVI UREDBI«. Predlagamo, da ga skrbno preberete in se za nejasnosti 
TAKOJ obrnete na kmetijskega svetovalca. 
EU standardi, ki jih je (bo) potrebo izpolnjevati, so: 

1. NITRATNA DIREKTIVA (za varovanje  okolja), 
2. ZDRAVSTVENO VARSTVO KMETIJSKIH RASTLIN,  
3. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU KMETOVALCEV.  

Plačila se bodo dodelila kmetijam (neuradno na podlagi ZAHTEVKOV do konca leta 2004), ki že izvajajo EU standarde, in 
kmetijam, ki ne izpolnjujejo osnovnih zahtev nitratne direktive bodo zato investirale v izgradnjo ustreznih kapacitet za gnoj in 
gnojnico ali gnojevko. Vse kmetije, ki so v SKOP-u, MORAJO že izpolnjevati standarde, prav tako kmetije, ki so na območjih z 
omejenimi dejavniki za kmetovanje (pred parcelno številko piše HGO – glejte subvencijsko vlogo). 
K1. Zahteve pri standardu NITRATNA DIREKTIVA: 

- prostor za skladiščenje hlevskega gnoja in gnojnice ali gnojevke mora biti vodotesno zgrajen; 
- kapaciteta skladiščnih prostorov za živinska gnojila mora zadoščati za več kot 6 mesecev (predpis: vsaj 8 m3/GVŽ za 

gnojevko ali 3,5 m2/GVŽ pri višini 2 m (= 7 m3/GVŽ) za gnojišče + 2 m3/GVŽ za gnojnico); 
- gnojenje na osnovi analize tal – vzorec se vzame izven vegetacijske sezone, analizira na pH, P2O5 in K2O na IHP ali 

KIS; 
- gnojenje je potrebno opraviti v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju – na 

podlagi analize tal izdela KSS gnojilni načrt. 
TA STANDARD MORA IZVAJATI VSAKA KMETIJA, ki leži na območju z omejenimi dejavniki, in vsaka, ki je 
vključena v SKOP. Ostale kmetije pa bodo lahko kandidirale na »izvajanje«, lahko pa tudi na »standardne 
investicijske stroške«. 
K2. Zahteve pri standardu ZDRAVSTVENO VARSTVO KMETIJSKIH RASTLIN: 

- potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za izvajanje ukrepov je potrebno za vsak KMG-MID, ki nanaša sredstva za  
             varstvo rastlin; 

- za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu FFS) se smejo uporabljati le certificirane naprave – 
TESTIRANE ŠKROPILNICE IN PRŠILNIKI. 

Prijave za opravljanje tečaja za pridobitev znanja iz fitomedicine zbiramo in izvajamo na KSS. 
K3. Zahteve pri standardu VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU KMETOVALCEV: 

- pridobiti izjavo o varnosti z oceno tveganja za delo na kmetiji; 
- opravljen tečaj iz VARSTVA PRI DELU – prijave zbiramo in tečaj izvajamo na KSS; 
- kontrolirani, testirani in merjeni delovni stroji in oprema; 
- opravljen zdravniški pregled vseh zaposlenih na kmetiji. 

Kmetijski zavarovanci morajo obvezno izpolnjevati zgoraj omenjene standarde. 
Zahtevki se bodo vlagali na posebnem obrazcu »K-zahtevek za plačila za ukrep EU standardi za leto 2004« na Agencijo RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, do konca leta 2004. Priložiti bo potrebno ustrezna dokazila.  
Za dodatne informacije se priporočamo.       
 
Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) Občina Vransko, Vransko 
59, 3305 Vransko, sklicuje 
 

PROSTORSKO KONFERENCO 

za namen sprejema Strategije prostorskega razvoja Občine Vransko, 
 

ki bo v četrtek, 28. oktobra 2004, ob 19.00 uri v Kulturnem domu Vransko. 
 

Občina Vransko razpisuje prostorsko konferenco z namenom pridobiti priporočila in uskladiti interese za načrtovani poseg, zato 
vabimo vse zainteresirane, da se je udeležijo. 
                   Župan Občine Vransko 
                   Franc Sušnik l. r. 
 

Obveščamo vas, da bosta Občina Vransko in Občinsko gasilsko poveljstvo Vransko v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvedla 
napovedano gasilsko vajo 

»PREKOPA 2004«, 
 

ki bo potekala v nedeljo,  31. oktobra 2004, s pričetkom ob 10.30  uri. 
 

Prikazano bo gašenje požara gospodarskega poslopja – HMELJSKE SUŠILNICE bivšega Hmezada v Prekopi. 
V gasilski vaji bodo sodelovala vsa štiri PGD Občine Vransko (Vransko, Ločica, Prekopa, Tešova) z vso razpoložljivo gasilsko 
tehniko in reševalno opremo.  
Pridružite se ogledu vaje!           Poveljnik obč. gas. poveljstva: Vladimir Reberšek  l. r. 
 

SPOMINSKA SLOVESNOST NA GORICI 

OBČINA VRANSKO IN OO ZB NOV VRANSKO VABITA na komemorativno slovesnost na Gorico,  
kjer je okupator decembra leta 1944 ob ponovni zasedbi osvobojene Zgornje Savinjske doline ustrelil 174 ujetih 
partizanov. 
Komemoracija bo v soboto, 30. oktobra 2004, ob 11.00 uri pri spomeniku na Gorici. 

    Vljudno vabljeni! 
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PRIREDITVE: 

DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ PRIR. ORGANIZATOR KONT. OSEBA TELEFON 
Četrtek, 18. 11. 2004, 
ob 18.00 uri 

Predavanje z diapozitivi 
BARVE AZIJE 

KD Vransko Zavod za MKTŠ 
dejavnost Vransko 

Suzana Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

Petek, 26. 11. 2004, 
ob 16.00 uri 

30. obletnica Vrtca Vransko in 
otvoritev novih prostorov 

Vrtec Vransko Vrtec Vransko Mojca Brglez 5725 480 

Sobota, 27. 11. 2004, 
ob 19.30 uri 

Komedija MRTVI NE PLAČUJEJO 
DAVKOV,  
Gledališče pod kozolcem, 
Šmartno ob Paki 

KD Vransko Zavod za MKTŠ 
dejavnost Vransko 

Suzana Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

Sobota, 04. 12. 2004, 
ob 10.00 uri  

Lutkovna skupina UŠ Ljubljana 
CVETLICE MLADE IDE 

KD Vransko Zavod za MKTŠ 
dejavnost Vransko 

Suzana Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

Četrtek, 09. 12. 2004, 
ob 18.00 uri 

Predavanje OBLIKE REPRESIJE 
KOMUNISTIČNEGA REŽIMA V 
PRVIH POVOJNIH LETIH  
(dr. Milko Mikola) 

Knjižnica  
Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko in  
Zavod za MKTŠ 
dej. Vransko 

Valerija Jerman 
 
Suzana Felicijan 
Bratož 

703 12 80 
 
031 210 298 

Prva polovica 
decembra 

Dobrodelni koncert OŠ Vransko –  
Tabor 

OŠ Vransko –  
Tabor 

Majda Pikl 703 23 70 

Prva polovica 
decembra 

Božično novoletni sejem OŠ Vransko –  
Tabor 

OŠ Vransko –  
Tabor 

Majda Pikl 703 23 70 

Teden pred Božičem  Novoletno rajanje OŠ Vransko –  
Tabor 

OŠ Vransko –  
Tabor 

Majda Pikl 703 23 70 

 

 ŠPORTNE PRIREDITVE: 
 
 

Sobota, 13. 11. 2004 Odbojka – moški Telovadnica OŠ Vransko ŠD Vransko Zvonko Kapus 031 875 097 
Sobota, 13. 11. 2004 Od Litije do Čateža Litija PD Vransko Mateja Semprimožnik 5725 412 
Nedelja, 05. 12. 2004 Odbojka – ženske Telovadnica OŠ Vransko ŠD Vransko Marija Blatnik 041 515 760 
Sobota, 25. 12. 2004 Nočni pohod na Čreto Vransko PD Vransko Milan Kozole 041 857 597 

 

KINO VRANSKO: 
Petek, 29. 10. 2004, ob 19. uri KRALJ ARTHUR akcijski film 
Petek, 05. 11. 2004, ob 19. uri CATWOMAN akcijski film 
Petek, 12. 11. 2004, ob 19. uri UMAZANI PLES 2 romantični film 
Petek, 19. 11. 2004, ob 19. uri UBILA BOM BILLA 2 akcijski film 
Petek, 26. 11. 2004, ob 19. uri HELENCA NA PREIZKUŠNJI  komedija 
Petek, 03. 12. 2004, ob 19. uri VAS OB GOZDU nadnaravni triler 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO  
Čas odprtosti za uporabnike: 
- SOBOTA od 09.00–12.00 ure  - TOREK od 14.00–18.00 ure   
- SREDA    od 09.00–13.00 ure  - PETEK  od 12.00–16.00 ure            Informacije na telefon: 703 12 80 
 

DNEVI ODPRTIH VRAT VRTCA VRANSKO 

Od 29. 11. do 03. 12. 2004, vsak dan od 09.00 do 10.00 ure 
Vabljeni otroci, ki sicer ne obiskujejo vrtca, ter starši naših varovancev, da se z nami poigrajo in pridružijo ustvarjalnim 
delavnicam v novo pridobljenih prostorih Vrtca Vransko. Pričakujemo Vas! 
 

OPOZORILO 
Na podlagi večjega števila pritožb občanov zaradi neposredne nevarnosti izpuščenih psov vas seznanjamo z določili  
veljavnega Odloka o javnem redu in miru ter o komunalni ureditvi (Ur. list. RS, št.2/92): 
- 2. člen Odloka:  
Občani so dolžni živeti in delati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem življenju, delu, razvedrilu ali 
počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red in javno moralo, da ne opuščajo dejanj, ki 
so po tem odloku obvezna, ali opravljajo dejanja, ki so po tem odloku prepovedana.  
 - v skladu s 6. členom Odloka je kaznivo:  
Puščati popadljivega psa ali drugo žival za ograjo, ki jo lahko preskoči in ogrozi ljudi, ali prikleniti na prostor, s katerega lahko 
vznemirja in moti ljudi ali živali na javnem prostoru, puščati psa na javnem prostoru brez nadzora. Zagrožena kazen je 
30.000,00 SIT. 
Vse lastnike psov pozivamo, da upoštevajo navedena določila Odloka in poskrbijo, da se njihovi psi ne bodo gibali brez 
nadzora. 
 

 

Spoštovane občanke in občani! 

Na letošnjih parlamentarnih volitvah sem na voliščih v občini Vransko dobil skoraj 64 % 
vseh oddanih glasov. Za visoko podporo, ki je omogočila mojo ponovno izvolitev v Državni 
zbor, se Vam najlepše zahvaljujem. 
                                               Franc Sušnik 



 5

 


