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                26. 04. 2005       
 

Občinski svet, župan in občinska uprava Občine Vransko čestitajo vsem 
občankam in občanom ob občinskem prazniku in vas hkrati vabijo na  

naslednje prireditve: 
 

nedelja, 01. maj 2005, ob 11. uri 
Prvomajsko srečanje na Čreti z ansamblom PRIJATELJI z Vranskega 

*** 

sobota, 07. maj 2005, ob 10. uri 
Slavnostna seja Občinskega sveta s podelitvijo priznanj 

 Telovadnica OŠ Vransko 
*** 

sobota, 07. maj 2005, ob 12. uri 
Otvoritev ceste Klokočovec – Klance 

*** 

torek, 10. maj 2005, predvidoma ob 16. uri 
Medobčinska revija pevskih zborov 

Telovadnica OŠ Vransko  
*** 

petek, 13. maj 2005, ob 13.45 uri 
Otvoritev prenovljenih prostorov firme PESED 

Prapreče 25 
 *** 

petek, 13. maj 2005, ob 14.30 uri 
Otvoritev kotlovnice in polaganje temeljnega kamna za inovacijski center 

 *** 

sobota, 14. maj 2005, ob 19. uri 
                     Revija domačih pevskih zborov 
                             Telovadnica OŠ Vransko 

       *** 

nedelja, 15. maj 2005, ob 9. uri 
S kolesom na Čreto 

 kolesarski vzpon s startom v trgu Vransko 
       *** 

sobota, 21. maj 2005, ob 17. uri 
              Prijateljska nogometna tekma članov Vransko – Tabor 

       *** 

sobota, 21. maj 2005, ob 20. uri 
                                        Predstavitveno predavanje o Permakulturi 

                           Kulturni dom Vransko 
       ***    

                   četrtek, 02. junij, ob 17. uri 
 Dan ekošole 

    Telovadnica OŠ Vransko  

    OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  1177  
 

          E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si/     
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OBVESTILO OBČANOM TRGA VRANSKO IN BRODOV 
V obdobju od leta 2000 do 2004 smo na Vranskem gradili javno kanalizacijo. V letu 2005 bomo nadaljevali z izgradnjo, poleg tega pa bomo v tem letu 
zgradili tudi čistilno napravo Vransko. V skladu s 7. členom Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list SRS št. 22/88) ste se dolžni 
priključiti na javno kanalizacijo takoj, ko je ta zgrajena. Kanalizacija na Vranskem je zgrajena do takšne faze, da bo takoj po izgradnji čistilne naprave 
možno priključevanje.  

Občina Vransko je na 13. redni seji Občinskega sveta dne 31. 01. 2005 sprejela Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove 
priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS št. 16/05). V njem je določila, da znaša 
prispevek za priklop enega gospodinjstva na javno kanalizacijsko omrežje 210.000,00 SIT. Prispevek je možno poravnati tudi na obroke, vendar pri 
plačilu polne cene prispevka največ na 12 obrokov. Strankam, ki bodo prispevek do 31. 10. 2005 poravnale v celoti, se bo ta zmanjšal za 12,5 % in bo 
znašal 183.750,00 SIT za eno gospodinjstvo. Vsem, ki bi želeli prispevek poravnati v enkratnem znesku do 31. 05. 2005, se prispevek dodatno zniža še 
za 12,5 % in znaša 160.781,00 SIT. Pred priključitvijo si morate pridobiti soglasje za priklop, za njegovo pridobitev pa: 
1. Vlogo za priklop (stranka jo izpolni pri referentu za izdajo soglasij). 
2. Mapno kopijo M 1:2880. 
3. Zemljiškoknjižni izpisek (starost do 12 mesecev). 
4. Gradbeno dovoljenje ali mapno kopijo z vrisom objekta. 
5. Soglasja za prekop zemljišč, po katerih bo potekal individualni ali skupinski priključek, če ta poteka po zemljišču, ki ni v vaši lasti. 
Morebitne dodatne informacije dobite pri g. Vladimirju Povšetu, inž. str., na tel. št.: 03 713 67 67 v času uradnih ur:  
- ponedeljek  od 800 do 1200      - sreda od 1100 do 1500     - petek od 800 do 1200 
Da bi krajanom čim bolj olajšali način pridobitve soglasja, bo g. Vladimir Povše dosegljiv tudi v informacijski pisarni na občini Vransko med 1000 in 1200 
uro v četrtek, 28. 04. 2005, in vse četrtke v maju.  
Ocena stroškov priključitve na javno kanalizacijo: 
1. stroški izdaje soglasja za stanovanjski objekt         24.720,00 SIT z DDV 
2. stroški izdaje soglasja za poslovni objekt               29.160,00 SIT z DDV 
3. strošek izvedbe priključka                                   individualno 
4. prispevek za priklop na kanalizacijsko omrežje      210.000,00 SIT oz. 183.750,00 SIT pri plačilu do 31. 10. 2005  

     oz. 160.781,00 SIT pri plačilu do 31. 05. 2005. 
Fizično lahko priključek izvedejo za to registrirana podjetja. Priključitev na priključni jašek je potrebno izvesti z vrtanjem in tesniti z gumi tesnilom. Pred 
začetkom del je potrebno obvezno obvestiti Javno komunalno podjetje d. o. o. Žalec, enoto Kanalizacija, na tel. št.: 03 713 67 90. 
Pozivamo vas, da si v najkrajšem možnem času pridobite ustrezne dokumente in na osnovi teh takoj, ko bo možno, izvedete priklop na javno 
kanalizacijsko omrežje.  
 

Z A P I S N I K 4. korespondenčne seje, ki je bila na osnovi 23. člena Poslovnika Obč. sveta sklicana telefonsko v četrtek, 31. 03. 2005. 
Seja je bila sklicana zaradi nujnosti odločanja o sprejemu sklepa o nakupu zemljišča za izgradnjo dovozne poti na čistilno napravo Vransko. Sklep je 
nujno potreben zaradi odkupa navedene nepremičnine. 
Svetniki so po seznanitvi z navedeno problematiko podali svoje soglasje k predlogu sklepa telefonsko.  
Na osnovi izraženih mnenj se ugotovi, da   
- ni bilo dosegljivih…………………………………………………………………………………  0 svetnikov; 
- je skupaj glasovalo……………………………………………………………………………… 11 svetnikov;  
- je za sprejem predlaganega sklepa v predloženem besedilu glasovalo……… 11 svetnikov; 
- je proti predlogu glasovalo:……………………………………………………………………  0 svetnikov; 
Na osnovi glasovanja je bil sprejet naslednji sklep št. 308 
Potrdi se nakup zemljišča za potrebe izgradnje dovozne poti do čistilne naprave Vransko, parc. št. 217/4, pot, k. o. Vransko, v izmeri 
97 m2, v skupni vrednosti 1940 EUR, od lastnice ge. Angele Žižek, Cesta na Laze 19, 1000 Ljubljana. 
Člani Občinskega sveta/odločitev glasovanja:     
1. Franc Urankar………………… za   5. Martin Florjan…………………… za              9. Sašo Urankar…………………  za 
2. Ivan Kokovnik………………… za                  6. Vladimir Rančigaj……………… za             10. Marjan Pečovnik……………  za  
3. Darko Kramar………………… za    7. Marjetka Kapus………………… za             11. Ivan Dolinšek………………… za 
4. Emil Jelen………………………  za     8. Boris Pikl…………………… …… za  
 

Z A P I S N I K 15. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 18. aprila 2005, ob 19. uri v prostorih sejne 
sobe Občine Vransko, Vransko 59. 
• Ugotovitev prisotnosti: 10 članov Občinskega sveta  
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu, in ugotovi, da je na seji od skupaj 11 članov Občinskega sveta prisotnih 10, zato je seja sklepčna. 
Nato Občinskem svetu predlaga dopolnitev DR s točkami: 
6.a Spremembe in dopolnitve pravilnika o den. pomoči za novorojence v Občini Vransko in Sprejem sklepa o višini den. pomoči za novorojence v l. 2005. 
6.b Potrditev pogodb: 

1. s CSD Žalec o izvajanju in financiranju preventivnih programov v letu 2005, 
2. o sofinanciranju bolnišničnih oddelkov vrtca Anice Černejeve Celje. 

6.c Sklep o dodatnem sofinanciranju obnove mostu čez Bolsko. 
Predlog DR z dopolnitvami župan poda v obravnavo.  
• Sprejem dnevnega reda: 
Na predlagani DR z dopolnitvami ni bilo pripomb, zato so svetniki z glasovanjem: 10 glasov ZA,  s sklepom št. 309 soglasno sprejeli naslednji  

D N E V N I   R E D: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta z dne 07. 03. 2005, 5. izredne seje z dne 21. 03. 2005 in  
        4. korespondenčne seje z dne 31. 03. 2005 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Sklep o podelitvi poroštva Planinskemu društvu Vransko 
4. Obravnava predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in odločanje o podelitvi priznanj Občine Vransko za 

leto 2005 
5. Obravnava vlog za izdajo soglasja k izplačilu delovne uspešnosti in dodatne delovne uspešnosti: 

5.1 direktorici JZ Medobčinska matična knjižnica Žalec (delovna uspešnost) 
5.2 zaposlenim na UPI – Ljudska univerza Žalec (dodatna delovna uspešnost) 
5.3 seznanitev članov Občinskega sveta z obvestilom JZ ZD dr. J. Potrate Žalec z dne 24. 03. 2005 

6.   Zahtevek za pojasnilo pod naslovom zadeve: »Pravica do enakopravnosti in informacije« vlagatelja g. Petja Groma, un. d. i. a. za    
      družino Grom 
6.a Spremembe in dopolnitve Pravilnika o den. pomoči novorojenčkom v Občini Vransko in sklepa o višini den. pomoči v letu 2005 
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6.b Potrditev pogodb: 
 - CSD Žalec o izvajanju in financiranju preventivnih programov v letu 2005 
 - o sofinanciranju bolnišničnih oddelkov Vrtca A. Černejeve Celje 
6.c Sklep o dodatnem sofinanciranju obnove mostu čez Bolsko 
7. Razno 
Ad.1 Na predložen zapisnik 14. redne seje, 5. izredne seje in 4. korespondenčne seje svetniki niso imeli pripomb, zato so z glasovanjem: 10 glasov ZA 
potrdili vse navedene zapisnike v predloženem besedilu. 
Sklep št. 310 
Potrdi se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta z dne 07. 03. 2005 v predloženem besedilu. 
Potrdi se zapisnik 5. izredne seje občinskega sveta z dne 21. 03. 2005 v predloženem besedilu. 
Potrdi se zapisnik 4. korespondenčne seje občinskega sveta z dne  31. 03. 2005 v predloženem besedilu. 
Ad.2 Pobude in vprašanja svetnikov: 
Podana so bila naslednja ustna vprašanja svetnikov, na katera je odgovarjal župan: 

1. G. Boris Pikl: Nastale so težave pri izplačilu odškodnine za zemljišče, potrebno za dostop oz. cesto do rezervoarja pitne vode na Tešovi. Kdaj 
bo lastniku izplačana odškodnina? 
Odg.: S problemom je seznanjen, zato predlaga,  da se vprašanje odstopi JKP Žalec, ki naj pisni odgovor posreduje do naslednje seje sveta. 
Zadolži se občinska uprava, da vprašanje posreduje JKP Žalec z zahtevo, da le-ta pisni odgovor pripravi in posreduje 
Občinskemu svetu do naslednje seje. 

2. G. Vladimir Rančigaj: Kdaj se bo nadaljevala izgradnja daljinskega ogrevanja? 
Odg.: Kolikor ve, ima Energetika Projekt vse pripravljeno in izgradnja bi se morala nadaljevati 15. 04. 2005. Poslovni interes Energetike je, da    

              se izgradnja čim prej nadaljuje in priključi čim več uporabnikov. Takoj bomo zaprosili za terminski plan. 
3. G. Sašo Urankar: zanima ga, kdaj bodo dokončana dela talnih označb v naselju Prekopa in kako je s prekvalifikacijo zemljišč? 

Odg.: Ob zaključku del po projektni dokumentaciji bodo urejene tudi talne označbe, kar se bo zgodilo v kratkem. V zvezi s prekvalifikacijo 
zemljišč župan pove, da je celotna občina Vransko opredeljena kot območje z omejenimi dejavniki. 

4. G. Ivan Kokovnik: Kdaj se bo saniral asfalt na cesti Stopnik–Jevše, da ne bo povzročena še večja škoda, in kako rešiti problem odvodnjavanja? 
Odg.: Cesta je bila zgrajena nekvalitetno oz. ne za tako velike obremenitve, zato so poškodbe pričakovane. Problem je tudi v tem, da so te 
ceste še vedno v privatni lasti, lastniki zemljišč pa so zasuli vse jarke. Nobenega od teh problemov ni moč rešiti na hitro, saj za odkupe oz. 
odmere občina nima sredstev za odreditev nujnih ukrepov, za vzdrževanje pa bo v kratkem v okviru pooblastil pristojna skupna občinska 
inšpekcijska služba, ki je v fazi ustanavljanja za vseh 5 novonastalih občin. 

Ad.3 Sklep o dodelitvi poroštva za najem kredita Planinskemu društvu Vransko 
Obrazložitev poda župan in odpre razpravo. K razpravi se ne priglasi nihče, pripomb na predlog sklepa ni, zato je bil predlog sklepa dan na glasovanje: 
10 glasov ZA. 
Sklep št. 311 
Občina Vransko odobri poroštvo Planinskemu društvu Vransko za najem kredita v višini 3.000.000,00 SIT.  
Ad.4 Odločanje o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 2005 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Franc Urankar pove, da je komisija na današnji seji pregledala prispele predloge in 
ugotovila, da so predlogi prispeli v roku in da izpolnjujejo razpisne pogoje in nato pripravila predlog za odločanje tako, da je oblikovala listo, ki jo 
predlaga Občinskemu svetu v obravnavo in nadaljnje odločanje. Predlog je vsem svetnikom na seji posredovan v pisni obliki na klop. 
Župan odpre razpravo; k razpravi se ne priglasi nihče, podan pa je predlog, da se o predlogu odloča kot o listi v celoti. Predlog je soglasno sprejet. 
Glasovanje o predloženi listi za dobitnike priznanj za leto 2005: 10 glasov ZA. Na osnovi glasovanja je bil sprejet naslednji  
Sklep št. 312 
Občinski svet Občine Vransko je odločil, da se priznanja Občine Vransko za leto 2005 na slovesen način podelijo naslednjim 
dobitnikom: 
1. GRB Občine Vransko: 
1.1 SEDELJŠAK Justin, Prapreče 25, 3005 Vransko – za izjemne uspehe na gospodarskem področju, 
1.2 PRAPROTNIK Vincenc, Vransko 78, 3305 Vransko – za izjemne uspehe na gospodarskem področju, 
1.3 PIKL Avguštin, Vransko 17 a, 3305 Vransko – za izjemne uspehe na gospodarskem področju. 
2. PLAKETA Občine Vransko: 
2.1  ČULK Ludvika, Vransko 89, 3305 Vransko – za uspešno delovanje na področju vzgoje in izobraževanja, ekologije ter delu društev in humanitarnih 
organizacij v kraju, 
2.2  GOLOB Julijana, Vransko 130 a, 3305 Vransko – za delovanje na področju kulture s poudarkom na knjižničarski dejavnosti. 
3. PRIZNANJE  Občine Vransko: 
3.1  ŠTRUMBELJ Anja, Vransko 62, 3305 Vransko – za delovanje na področju vokalne glasbe, 
3.2  MEŽNAR Jakob, Ločica 9, 3305 Vransko – za delovanje na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja, 
3.3  LES Mira, Vransko 130 a, 3305 Vransko – za uspehe na področju vzgoje, izobraževanja in plesne dejavnosti.  
Ad.5  Obravnava vlog za izdajo soglasja k izplačilu delovne uspešnosti in dodatne delovne uspešnosti: 
5.1 Direktorici JZ Medobčinske matične knjižnice Žalec (delovna uspešnost): 
Obrazložitev predloga sklepa je podala predsednica sveta zavoda ga. Jolanda Železnik, nato župan odpre razpravo. K besedi se ne priglasi nihče, zato je 
bil predlog sklepa dan na glasovanje: 9 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 313 
Občinski svet daje soglasje k dodatku za delovno uspešnost direktorici JZ Medobčinske matične knjižnice Žalec v višini 20 % njene 
osnovne plače za leto 2005. Ta del plače se izplača iz lastnih sredstev, ki jih zavod pridobiva na trgu, ob pogoju, da ta dodatna 
izplačila ne povzročijo izgube zavoda. 
5.2 Zaposlenim na UPI Ljudski univerzi Žalec (dodatna delovna uspešnost): 
Brez razprave je Občinski svet z glasovanjem: 8 ZA, 1 proti sprejel naslednji 
Sklep št. 314 
Občinski svet daje soglasje JZ UPI Ljudski univerzi Žalec za leto 2005 k izplačilu višjega % mase sredstev za plače za povečano 
delovno uspešnost zaposlenim, kot jo določa zakon o razmerjih plač, vendar ne več kot 20 %, ob pogoju, da ta dodatna izplačila ne 
povzročijo izgube zavoda. 
5.3 Seznanitev članov Občinskega sveta z obvestilom JZ ZD dr. J. Potrate Žalec z dne 24. 03. 2005: 
Svetniki so se seznanili z obvestilom sveta JZ, iz katerega izhaja, da je svet  zavoda ugotovil izpolnjevanje meril za priznanje in izplačilo enkratne letne 
nagrade za uspešno poslovanje direktorju ter da se je direktor mag. g. Franjo Velikanje izplačilu enkratne letne nagrade za uspešno vodenje in 
poslovanje ZD za leto 2004 odpovedal. Občinski svet ugotavlja, da so podobna dejanja zelo redka, zato izraža mag. g. Franju Velikanje vse 
priznanje. 
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Ad.6 Pojasnilo g. Petja Groma: 
Glede na vložen zahtevek za podajo pojasnila Občinskemu svetu v zvezi z obravnavano problematiko na prejšnji seji župan preda besedo g. Petji Gromu: 
Le-ta se zahvali za povabilo in pove, da se skupaj z družino po najboljših močeh trudi obnoviti posest. Kot upravnik Muzeja motociklov pa pove, da je 
muzej prerasel lokalne meje, da z delom namerava nadaljevati, za kar pa potrebuje dodaten prostor; spori s sosedi so dejstvo, o katerih bo odločalo 
sodišče. 
G. Boris Pikl povpraša, ali je bil ob nakupu seznanjen s služnostno pravico oz. da je tam cesta za dostop do stanovanjskih objektov Vertovšek in 
Kristovič, nakar g. Grom pove, da cesta ni vrisana in to je dejstvo. Potrebno je gledati dokumente. 
V nadaljevanju župan pove, da je Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami obravnaval vlogo g. Groma za odkup parcele, last 
občine Vransko št. 111/2, in k odprodaji ni podal soglasja, saj je ocenil, da bi skupaj s parcelo 111/4, prav tako že v lasti občine Vransko, in dodatnim 
odkupom nekaterih parcel, last Ocvirk – Urh, bilo možno realizirati vse potrebe za ureditev  komunalne infrastrukture na tem območju v skladu s 
sprejetim Odlokom o PUP za naselje Vransko (dostop do nove športne dvorane). Občina je na teh parcelah z lokacijsko informacijo tudi že uveljavljala 
predkupno pravico, Energetika pa je na ostalih parcelah tudi že pridobila služnostno pravico, kar omogoča tudi priklop na kanalizacijsko omrežje. S tem 
bi bil rešen tudi problem Vertovšek – Kristovič. 
Zato Občinskemu svetu predlaga, da se za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture skladno z Odlokom o PUP Vransko še nadalje uveljavlja 
predkupna pravica na naslednjih parcelah, vse k. o. Vransko: 108, 104/5, 105 in 104/2, vse v celoti, in parc. št. 107-skrajno J del v širini  cca  6 m na 
meji s parc. št. 106. Navedene parcele je potrebno v nadaljevanju tudi odkupiti in jih vknjižiti v ZK kot javno dobro. 
Sledi pregled predloga na grafični predlogi iz odloka. Na podan predlog ni bilo pripomb ne s strani članov Občinskega sveta kakor tudi ne s strani g. 
Groma. Sledi glasovanje o predlogu sklepa: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 315 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje, da se skladno z Odlokom o PUP za naselje Vransko za potrebe ureditve komunalne 
infrastrukture uveljavlja predkupna pravica na naslednjih zemljiških parcelah, vse k. o. Vransko: : 108, 104/5, 105 in 104/2, vse v 
celoti, in parc. št. 107-skrajno J del v širini cca 6 m na meji s parc. št. 106.  
Umik predkupne pravice iz ostalih parcel, last Ocvirk – Urh, se izvrši po izpolnitvi pogoja, ki se glasi: 
Občina Vransko umakne predkupno pravico iz ostalih parcel, last Ocvirk – Urh, pod pogojem, da se družina Grom z notarsko overjeno 
izjavo odpove nakupu parcele št. 111/2, k. o. Vransko, ki je v lasti Občine Vransko. 
6.a Spremembe in dopolnitve Pravilnika o den. pomoči novorojenčkom v Občini Vransko in sprejem sklepa o višini den. pomoči v l. 
2005: 
Obrazložitev poda ga. Jadranka Kramar. Razprave ni bilo. Glasovanje za sprejem Sprememb in dopolnitev Pravilnika v predlož. besedilu: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 316 
Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojenčkom v Občini Vransko v predloženem 
besedilu. 
Nato so svetniki glasovali še o predlogu sklepa za povišanje zneska denarne pomoči: 10 glasov ZA 
Sklep št. 317 
Znesek enkratne pomoči za novorojenca v Občini Vransko v letu 2005 znaša 30.000,00 SIT na novorojenca od sprejema sklepa dalje.  
6.b Potrditev pogodb: 
 - CSD Žalec o izvajanju in financiranju preventivnih programov v letu 2005 
 - o sofinanciranju bolnišničnih oddelkov Vrtca A. Černejeve Celje 
Obrazložitev obeh pogodb poda ga. Kramar. Pripomb ni bilo, zato so svetniki glasovali, kot sledi: 

- za podpis pogodbe s CSD: 9 glasov ZA, 
- za podpis pogodbe o sofinanciranju bolnišničnih oddelkov vrtca: 9 glasov ZA. 

Sklep št. 318 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k sklenitvi in podpisu pogodbe štev. 401-5/2005-IPR o izvajanju in financiranju 
preventivnih programov s Centrom za socialno delo Žalec v pogodbeni vrednosti 203.764,00 SIT za leto 2005 v predloženem besedilu. 
Sklep št. 319 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k sklenitvi in podpisu pogodbe št. 29/2005 o sofinanciranju bolnišničnih oddelkov vrtca 
Anice Černejeve Celje za leto 2005 v  predloženem besedilu. 
6.c Sklep o dodatnem sofinanciranju obnove mostu čez Bolsko: 
Vlogo je vložil VO Brode–Selo, obrazložitev pa je na seji podal g. Darko Kramar. Svetniki so se strinjali, da je pričeto delo potrebno dokončati, in 
soglašali, da je zaradi naknadno ugotovljenih dejstev nujno zagotoviti še dodatna finančna sredstva v višini cca 800.000,00 SIT. 
Glasovanje za odobritev dodatnih sredstev za pokritje nastalih stroškov obnove mostu čez Bolsko: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 320 
Občinski svet soglaša, da se za pokritje dodatnih nepredvidenih stroškov pri obnovi mostu čez Bolsko iz proračuna odobri dodatnih 
cca 800.000,00 SIT. 
Ad.7 Razno 
Župan prisotne seznani in obenem povabi na naslednje prireditve ob občinskem prazniku: 
01. 05. 2005  - prvomajsko srečanje na Čreti 
07. 05. 2005  - slavnostna seja s podelitvijo priznanj občine v KD Vransko in otvoritev ceste Klance–Klokočovec 
13. 05. 2005, ob  13.45 uri: otvoritev prenovljenih prostorov firme PESED, Justin Sedeljšak, Prapreče 25 
       ob  14.30 uri: predaja nove kotlovnice namenu in polaganje temeljnega kamna za inovacijski center 
 

POMOČ KMETIJAM V OBČINI VRANSKO ZA LETO 2005 
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02), Uredbe o kriterijih za določitev z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost (Uradni list RS, št. 18/03), Seznama območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 27/03) in Odloka o proračunu 
občine Vransko za leto 2005 (Uradni list RS, št. 27/05) objavlja Odbor za kmetijstvo javni razpis »Pomoč kmetijam za leto 2005«: 

� Predmet razpisa je sofinanciranje pokojninsko-invalidskega zavarovanja kmetov. 
� Upravičenci do sofinanciranja po tem razpisu so kmetje (kmetijska gospodarstva) iz gorsko-višinskega, hribovsko-gričevnatega območja in 

strme kmetije v občini Vransko, ki jim je kmetijstvo glavni vir dohodka.  
� Sredstva iz naslova razpisa bo občina razdelila med upravičence za dobo šestih mesecev. 
� Zahtevke za dodelitev subvencij z zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 31. 05. 2005. 

Kriteriji za dodelitev sredstev: 
� Pomoč je denarna in je le za enega družinskega člana, ki je pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet. 
� Sredstva, do katerih bo upravičen vlagatelj, se bodo mesečno nakazovala DURS-u. 

Vsebina zahtevka: Za dodelitev subvencij mora biti zahtevek vložen na obrazcu: POMOČ KMETIJAM ZA LETO 2005.  
Priloge: 

� dokazilo o zadnjem plačilu pokojninsko invalidskega zavarovanja – položnica, 
� MID obrazec, iz katerega je razvidna kategorizacija kmetije. 

        Predsednik Obora za kmetijstvo: Ivan Dolinšek 


