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ODBOR ZA KMETIJSTVO OBČINE VRANSKO
V sredo, 23. junija 2004, je potekala 6. redna seja Odbora za kmetijstvo občine Vransko:
1. Pregled prispelih vlog na javni razpis »Pomoč kmetijam za leto 2004«:
Odbor je po potrditvi dnevnega reda in razpravi sprejel naslednje odločitve:
Odbor za kmetijstvo je pregledal popolnost prispelih vlog na javni razpis »Pomoč kmetijam za leto 2004«. Do 31. maja 2004,
je prispelo 71 vlog.
- Odbor za kmetijstvo občine Vransko naslednjim vlagateljem vlog NI odobril sofinanciranja invalidsko pokojninskega
zavarovanja, ker vloga ni ustrezala razpisnim pogojem: Farčnik Karol, Florjančič Marija, Kladnik Alenka, Kropivšek Olga,
Pečovnik Anica, Savinek Rudolf, Karničnik Igor, Ocvirk Vojko, Roter Jožica, Pestotnik Stanislav, Zupan Ludvik, Brišnik
Frančišek, Slapnik Jože, Vranič Janko.
- Odbor za kmetijstvo občine Vransko JE ostalim 57 vlagateljem vlog, ki so ustrezale razpisnim pogojem, odobril
sofinanciranje invalidsko pokojninskega zavarovanja za dobo 6 mesecev.
2. Razno:
a/ Odbor za kmetijstvo je obravnaval prispelo vlogo Društva rejcev drobnice Cekin za sofinanciranje delovanja društva ter
sprejel naslednji sklep: Društvu rejcev drobnice Cekin se odobri dotacija v višini 60.000,00 SIT
b/ Člani Odbora za kmetijstvo so predlagali, da se skupaj s Kmetijsko svetovalno službo Žalec, ga. Majo Cokan Klemen,
dogovorijo za organiziranje tečajev varstva pri delu in predavanje za SKOP na Vranskem.
Odbor za kmetijstvo, Ivan Dolinšek -predsednik
KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA OBČINE VRANSKO
V ponedeljek, 05. julija 2004, je potekala 10. redna seja Komisije za volitve in imenovanja občine Vransko:

Komisija je po potrditvi dnevnega reda in razpravi sprejela naslednjo odločitev:
1. Komisija predlaga Občinskemu svetu občine Vransko, da izda pozitivno mnenje k imenovanju ravnateljice JZ OŠ Vransko –
Tabor, kandidatki ga. Miri Brinar Huš.

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO – 3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRANSKO
V ponedeljek, 05. julija 2004, je potekala 3. izredna seja Občinskega sveta občine Vransko:
Po potrditvi dnevnega reda so člani občinskega sveta obravnavali dve temi in sprejeli naslednje odločitve:
1. Mnenje k imenovanju ravnatelja/-ice JZ OŠ Vransko – Tabor:
Občinski svet Občine Vransko JE dal pozitivno mnenje k imenovanju ravnateljice JZ OŠ Vransko – Tabor kandidatki, ga. Miri
Brinar Huš.
2. Sklep o dodelitvi sredstev na osnovi javnega razpisa »Pomoč kmetijam za leto 2004«:
Občinski svet Občine Vransko JE predlog sklepa župana, ki ga je župan posredoval občinskemu svetu zaradi zavrnitve
sofinanciranja invalidsko pokojninskega zavarovanja 14 vlagateljem, s strani Odbora za kmetijstvo Občine Vransko in v
katerem župan predlaga da se odpravi neskladnost z zakonom in da se na osnovi javnega razpisa »Pomoč kmetijam za leto
2004« dodelijo sredstva vsem upravičencem iz občine Vransko, ki izpolnjujejo pogoje po Uredbi o kriterijih za določitev
območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Ur.l.RS, št. 18/2003) in Seznamu območij z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost (Ur.l. RS, št. 27/2003 ), ZAVRNIL.
PREPREČIMO KRIMINAL
Policija ne more uspešno reševati sama kaznivih dejanj, katera se prepogosto dogajajo pri nas. Uspešni smo le takrat, kadar
sodelujemo z Vami in z Vašo pomočjo stopimo na prste kriminalu.
Še bolje pa je, da do kaznivih dejanj sploh ne pride, kar pa lahko skupno preprečimo s preventivnimi dejavnostmi. Torej, kaj
storiti, da zmanjšamo možnost, da smo sami oškodovanci kaznivega dejanja ali da je to naš sosed ali drug občan.
Nekaj osnovnih navodil in nasvetov:
zaklepanje stanovanjskih prostorov, vozil in drugih objektov (npr. ključa ne puščati na običajnem mestu, pod rožo,...),
hramba večje količine denarja na banki in vrednejših predmetov v trezorjih,
o premoženju ki ga imate doma ne razglašajte naokoli,
torbice, denarnice ali drugih vrednejših predmetov ne puščajte na vidnem mestu v parkiranem vozilu,
zaklepanje kolesa in kolesa z motorjem,
denarnice ne nositi na vidnem mestu,
dobro premislite preden spustite v stanovanje tujca.
Navodil in napotkov je seveda še veliko več, vendar naj bodo napisani le najosnovnejši.V vašem kraju smo z Vami tudi mi
policisti, ki se trudimo da ne bi prihajalo do kriminala in ostalih deviantnih pojavov, zatorej se brez bojazni obrnite na policista
in mu zaupajte o kakšnem neobičajnem pojavu v vašem kraju. S tem, ko bo policist preveril informacijo, bo mogoče z
ukrepanjem preprečil kriminal ali raziskal kaznivo dejanje.Torej s skupnimi močmi stopimo kriminalu na prste in popazimo na
svoje in sosedovo premoženje.
Tel. številka Policijske postaje Žalec: 571 51 20

VPO Roman OCVIRK, PP ŽALEC
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POČITNIŠKE URICE
Občinska knjižnica Vransko v mesecu juliju vabi otroke od 6. do 12. leta starosti na urice angleščine za najmlajše, ki bodo
vsak torek in petek, od 16. do 17. ure, v prostorih knjižnice.
Vse otroke, ki bi radi v času šolskih počitnic pridobili osnove računalništva, vabimo, da se 10. in 17. avgusta udeležijo
računalniških uric, kjer bomo spoznali zgradbo in delovanje računalnika ter se naučili uporabljati osnovna programska
orodja.
Vse člane obveščamo, da si v skladu z novim pravilnikom poslovanja knjižnice lahko brezplačno izposodijo video in avdio
kasete in zgoščenke.
Nogometna tekma med BESPA in GRASETTO
Vsi lepo vabljeni na 2. mednarodno nogometno tekmo med TUNNEL WORKERS in PRIJATELJI Z VRANSKEGA. Tekma bo na
nogometnem igrišču na Vranskem v torek, 13. julija 2004, ob 18. uri.
Veselimo se Vašega obiska na tekmi.
Vljudno vabljeni!
Milan Pastierik
SPOŠTOVANI !
Po enoletnem premoru organiziramo priljubljeno nogometno tekmo
STARI : MLADI
Zato vabimo vse člane nekdanjih, oziroma zdajšnjih selekcij, da se kot igralec (ali navijač) udeležijo omenjene tekme, ki bo v
soboto, 10. 07. 2004, ob 17.30 uri na igrišču NK VRANSKO.
RAZPORED TEKEM:
17.30 uri - tekma selekcij U 45 : U 55
(igra se na igrišču 45 x 65 m, 7:7, igralni čas 2 x 20 min)
18.30 uri - tekma selekcij STARI : MLADI
(starostna meja 35 let, 11:11, igralni čas 2 x 35 min)
Zbor igralcev je od 16.30 – 17.00 ure!
Po končani tekmi bo za vse vabljene organizirano družabno srečanje, kjer bo poskrbljeno za jedačo in pijačo.
Zaradi nabave hrane in pijače, prosimo, da svojo udeležbo potrdite na telefon 041 734 042 (Štrumbelj Marjan) ali 041 577 105
(Jesenik Dani), najkasneje do četrtka, 08. 07. 2004!
Računamo na Vašo udeležbo !
Športni pozdrav!
P.S.: Skoraj obvezni trening bo v četrtek 08. 07. 2004, ob 19.30 uri na igrišču NK Vransko !
- PRIREDITVE V MESECU JULIJU in AVGUSTU 2004:
DATUM
Sobota, 10. 07. 2004,
ob 18.00 uri
Nedelja, 11. 07. 2004,
ob 09.00 uri
Sobota, 24. 07. 2004,
ob 20.00 uri

NAZIV PRIREDITVE
Nogometna tekma
STARI:MLADI
Tenis - moška in ženska
kategorija
Poletni večer na Taboru

Nedelja, 25. 07. 2004,
ob 15.00 uri
Sobota, 31. 07. 2004,
ob 20.00 uri

Nogomet na mivki

Petek, 06. 08. 2004,
ob 20.00 uri
Sobota, 07. 08. 2004,
ob 20.00 uri
Nedelja, 08. 08. 2004,
ob 15.00 uri
Nedelja, 15. 08. 2004,
ob 13.00 uri
Sobota, 21. 08. 2004,
ob 13.00 uri

VRANSKO SUMMER NIGHT
* Simon C. & Iggy Rock
* ALYA, PERO LOVŠIN
* DJ ROBBY J.
Praznovanje 15. obletnice
domačega ansambla
ROBIJA ZUPANA z gosti
»ZVESTOBA SE
NAGRAJUJE«
Dorijeva maša
Odbojka na mivki
Odbojka na mivki
* družinski turnir

KRAJ PRIR.
Videm Vransko

ORGANIZATOR
NK Vransko

KONT. OSEBA
Dani Jesenik
Boris Križnik
Jože Kapus

TELEFON
041 577 105
041 783 902
031 553 541

Teniško igrišče
Prebold
Cerkev sv.
Hieronima na
Taboru
Jakov dol

ŠD Vransko
TD Vransko in
Zavod za MKTŠ
dejavnost Vransko
ŠD Vransko

Vlado Rančigaj
Suzana Felicijan
Bratož
Primož Krivec
Dejan Matko

041 815 211
031 210 298

Šotor pri Pekarni
Brglez

Klub mladih Vransko

Aleksander
Reberšek

041 800 490

Kolektiv Brglez

Roman Brglez

703 30 42

Šotor pri Pekarni
Brglez
Šotor pri Pekarni
Brglez
Jakov dol

Kolektiv Brglez

Roman Brglez

703 30 42

Kolektiv Brglez

Roman Brglez

703 30 42

ŠD Vransko

Bojan Štrajhar

031 204 927

Jakov dol

ŠD Vransko

Zvonko Kapus

031 875 097

Šotor pri Pekarni
Brglez
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031 344 519
031 276 478
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