URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 30. november 2011
VSEBINA
ZAPISNIKI
1. ZAPISNIK 3. redne seje Odbora za kmetijstvo

ZAPISNIKI
1. Zapisnik 3. redne seje Odbora za kmetijstvo

ZAPISNIK
3. redne seje Odbora za kmetijstvo
z dne 16. 11. 2011
Prisotni: Urankar Nataša, Sonja Cencelj, Štefan Jošt,
Anton Homšak, župan Franc Sušnik, Rosita Papinutti.
Odsoten: Ivan Kokovnik.
Dnevni red:
1. Problematika škod na območju Vranskega - javna
obravnava LGN Kamniško - Savinjskega območja;
Nazarje, 17. 11. 2011, ob 9. uri
2. Projekt klavnice na Vranskem
3. Izplačilo kmetijskega denarja preteklega razpisa
4. Razno (kmečka tržnica)

Številka 13/2011

Ad 2)
Pod drugo točko dnevnega reda predsednica sprašuje
župana ali se je pričel postopek za izgradnjo vaške
klavnice? Župan odgovarja, da so se začeli razgovori o
iskanju primerne lokacije in investitorja, ki bi bil
pripravljen graditi vaško klavnico. Člani Odbora za
kmetijstvo predlagajo ogled še ene vaške klavnice Oset
in objavo povabila morebitnim investitorjem vaške
klavnice v Informatorju.
Ad 3)
Pod tretjo točko dnevnega reda župan poda informacijo
o izplačilu sredstev iz javnega razpisa o dodelitvi
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
občini Vransko za leto 2010. Najprej obrazloži, da v ta
namen Občina Vransko ne dobi posebnih proračunskih
sredstev. Pove pa, da bo izplačilo sredstev za
kmetijstvo po pogodbah izplačano takoj ko bo in če bo
na račun Občine Vransko nakazan komunalni prispevek
za projekt večstanovanjskih objektov vile Domino
Čeplje. Plačilo le-tega pa kasni zaradi zastoja pri
pridobivanju gradbenega dovoljenja. Župan je izrazil
upanje, da bo gradbeno dovoljenje kmalu izdano. Pogoj
za veljavnost gradbenega dovoljenja pa je predhodno
poplačilo komunalnega prispevka, ki je bil planirani vir
za poplačilo sredstev po razpisu in sklenjenih
pogodbah.
Ad 4)
Pod točko razno predsednica sprašuje, kaj je potrebno
za prodajo na kmečki tržnici. Pripravi se članek v
Informatorju o prodaji na kmečki tržnici.

Ad 1)
Seja je bila zaključena ob 12.30 uri.
Predsednica Odbora za kmetijstvo Nataša Urankar je
podala pobudo občanov, da se ponovno organizira
okrogla miza na temo škode po divjadi. Župan poda
informacijo, da bo v predvolilnem času težko organizirati
okroglo mizo, ker se predstavniki oziroma odgovorni iz
MKGP ne bodo udeležili okrogle mize. Člani odbora
predlagajo, da se v Informatorju ponovno objavi članek
o postopku prijave škode po divjadi, ki ga pripravi Sonja
Cencelj.
Javne obravnave LGN Kamniško - Savinjskega
območja za obdobje do leta 2020 v Nazarjah se zaradi
drugih obveznosti nihče ni mogel udeležiti. Pisne
pripombe se posredujejo po pošti.

Številka: 0113/2011-04
Vransko, 18. 11. 2011
Zapisala
Rosita Papinutti l. r.
Predsednica Odbora za kmetijstvo
Nataša Urankar l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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