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Spoštovane občanke in občani!
Ob mednarodnem prazniku dela vam čestitam v imenu občinske uprave, Občinskega sveta in v
svojem imenu in vam želim prijetno praznovanje!
Vabim vas, da prisluhnete prvomajski budnici, ki jo bodo prvega maja ob petih zjutraj v trgu
Vransko zaigrali zbrani harmonikarji. Ob pol enajstih bosta romarsko srečanje in sveta maša na
Čreti. Prvega maja opoldne pa vas v imenu župana občine Nazarje vabim na proslavo pri spomeniku
padlim borcem NOB na Čreti. Popoldne pa ste vabljeni na družabno srečanje, ki ga ob prazniku dela
pripravljajo naši planinci pri planinskem domu!
S spoštovanjem!
Franc Sušnik
ŽUPAN
OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO
ZAPISNIK16. redne sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v ponedeljek,
24. aprila 2006, ob 18.30 v prostorih sejne sobe Občine Vransko, Vransko 59.
Prisotni: Marjetka Kapus, Franc Urankar, Emil Jelen.
Predsednik pozdravi prisotne in ugotovi, da je prisotnih večina (3) od skupaj 5 članov komisije, zato se seja lahko
prične.
Z 3 glasovi ZA je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Obravnava prispelih predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko v letu 2006 in priprava predloga
za Občinski svet.
2. Priprava predlogov Občinskemu svetu za imenovanje kandidatov v svet JZ ZKTŠ Vransko.
3. Predlog za imenovanje člana novih občin soustanoviteljic JP v Nadzorni svet JKP Žalec.
Ad1: Obravnava prispelih predlogov in sestava predloga:
Na objavljen razpis o pogojih in rokih dajanja predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2006 v
Občinskem Informatorju št. 21 in spletnih straneh občine, so v razpisnem roku, to je do vključno 3. aprila 2006,
prispeli naslednji predlogi:
1. Predlogi za GRB:
Predlagatelj: OO DS Vransko; vloženo: 28. 03. 2006
1.1 Jože TURINEK, župnik na Vranskem, za uspešno izgradnjo in pričetek delovanja Zavoda sv. Rafaela na
Vranskem.
Predlagatelj: Franc Sušnik, župan: vloženo 18. 01. 2006
1.2 Vladimir VRTAČNIK, Vransko 16 a, 3305 Vransko, za uspehe na gospodarskem področju in njegov prispevek k
razvoju kraja.
Predlagatelj: Milan Brišnik, Vransko 153; vloženo: 03. 04. 2006
1.3 Janko KRIŽNIK, rojen 1926, naš rojak iz ZDA, Zvezna država Pensylvanija ob 80-letnici, 60-letnici konca II.
svetovne vojne in njegov prispevek za ohranjanje vezi med izseljenci in matično domovino.
2. Predlogi za PLAKETO:
Predlagatelj: PGD Ločica pri Vranskem; vloženo: 03. 04. 2006
2.1
Helenca ŠMIT, Zahomce 5, 3305 Vransko, za delovanje na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja.
Predlagatelj: Petja Grom, Vransko 31 a, 3305 Vransko; vloženo 03. 04. 2006
2.2
Slobodan PETROVIČ, 3305 Vransko, za uspešno vodenje PE DARS-a in sodelovanje z Občino Vransko.
Predlagatelj: OO SD Vransko; vloženo 28. 03. 2006
2.3
Ludvik KRAJNC, Prapreče 4, 3305 Vransko, za uspehe na gospodarskem področju (vodenje in izvedba
projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in izgradnja kotlovnice).
3. Predlogi za podelitev PRIZNANJA:
Predlagatelj: Svet JZ ZKTŠ Vransko, Vransko 134: vloženo 30. 03. 2006
3.1 Janez Peter GROM, Vransko 31 a, 3305 Vransko, za promocijo in povečanje ugleda občine (oblikovanje poštne
znamke Puhovega motornega kolesa).
Nato je komisija pristopila k pregledu posameznih vlog ter ugotovila, da vsi predlogi, razen predloga za Grb pod št.
1.3 ustrezajo razpisnim pogojem, da pa nekateri predlogi ne upoštevajo vrstnega reda podeljevanja občinskih
priznanj, to je od najnižjega (priznanje) do najvišjega priznanja (grb).
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Zato so člani predloge prerazporedili v tem smislu, izločili iz nadaljnje obravnave predlog za podelitev priznanja g.
Janku Križniku iz Pensylvanije in sestavili naslednji predlog ter ga z glasovanjem o vsakem predlogu posebej
izglasovali kot sledi:
Sklep: Komisija je sestavila naslednjo listo in predlaga Občinskemu svetu, da za leto 2006 glasuje o
naslednjih predlogih za podelitev priznanj Občine Vransko:
GRB:
1.1 Jože TURINEK, župnik na Vranskem, za uspešno izgradnjo in pričetek delovanja Zavoda sv. Rafaela na
Vranskem: 3 glasovi ZA.
1.2 Vladimir VRTAČNIK, Vransko 16 a, 3305 Vransko, za uspehe na gospodarskem področju in njegov prispevek k
razvoju kraja: 3 glasovi ZA.
1.3 Ludvik KRAJNC, Prapreče 4, 3305 Vransko, za uspehe na gospodarskem področju (vodenje in izvedba projekta
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in izgradnja kotlovnice): 3 glasovi ZA.
PRIZNANJA:
2.1 Helenca ŠMIT, Zahomce 5, 3305 Vransko, za delovanje na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja: 3
glasovi ZA.
2.2 Slobodan PETROVIČ, 3305 Vransko, za uspešno vodenje PE DARS-a in sodelovanje z občino Vransko: 2
glasova ZA.
2.3 Janez Peter GROM, Vransko 31 a, 3305 Vransko, za promocijo in povečanje ugleda občine (oblikovanje poštne
znamke Puhovega motornega kolesa): glasovanje: 3 x 0 – predlog ni bil izglasovan.
Ad2: Predlog za imenovanje kandidatov za Svet JZ ZKTŠ Vransko:
Na osnovi Sklepa komisije z dne 27. 02. 2006 in objavljenega poziva pod št. 12/2006 v Občinskem informatorju št. 21
komisijo obveščam, da občinska uprava do razpisanega roka, to je do vključno 7. aprila 2006, ni prejela nobenega
predloga za kandidaturo v Svet ZKTŠ Vransko, na osnovi katere bi lahko pripravila predlog za imenovanje na 20.
redni seji Občinskega sveta dne 24. 04. 2006.
Sklep: Komisija predlaga Občinskemu svetu, da na seji izmed članov Občinskega sveta imenuje 3
predstavnike v Svet JZ.
Ad3: Imenovanje predstavnika v Nadzorni svet JKP Žalec:
Na osnovi predloga JKP in Občine Braslovče ter skladno s sprejetim Dogovorom med novoustanovljenimi občinami
so člani z glasovanjem: 3 x ZA sprejeli naslednji sklep: Komisija predlaga Občinskemu svetu, da potrdi
imenovanje Milana Šoštariča, direktorja Občinske uprave Občine Braslovče, kot predstavnika občin
soustanoviteljic v Nadzorni svet JKP Žalec. Seja je bila zaključena ob 19.15.
ZAPISNIK 20. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 24. aprila 2006, ob 20. uri
v prostorih sejne sobe Občine Vransko, Vransko 59.
• Ugotovitev prisotnosti:
- Člani Občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Boris Pikl, Marjetka Kapus, Ivan Dolinšek,
Franc Urankar, Sašo Urankar; Martin Florjan in Marjan Pečovnik od 3. tč. dalje; opravičeno odsotni: Darko Kramar;
ostali prisotni: Nadzorni odbor: Janez Lencl, Peter Praprotnik; Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in OU:
Aleksander Borštner, Jadranka Kramar.
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu, in ugotovi, da je od skupaj 11 članov Občinskega sveta ob 20. uri
prisotnih 9 članov, zato je bila seja sklepčna.
• Sprejem dnevnega reda:
Župan pove, da umika z dnevnega reda obravnavo zadeve pod točko 8.1 in predlaga razširitev dnevnega reda pod
točko 9 in 10 z obravnavo in sprejemom sklepov:
- o višini enkratne pomoči za novorojence v občini Vransko v letu 2006,
- o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko–počitniške rezervacije.
Povpraša, ali se svetniki strinjajo s tako predlaganim dnevnim redom. Ker ni pripomb, svetniki pristopijo h glasovanju
o umiku točke 8.1 in razširitvi dnevnega reda po predlogu župana: 9 glasov ZA.
Sklep št. 386: Občinski svet je soglasno odločil, da se z dnevnega reda umakne obravnava prvotno
predlagane točke 8.1(: Obravnava vloge UPI Ljudska univerza Žalec za izdajo soglasja k izplačilu dodatne
delovne uspešnosti direktorici) in razširi z dodatno točko 9(: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Vransko v letu 2006) in točko 10(: Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje
v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko–počitniške rezervacije).
Nato posreduje DR v obravnavo: k razpravi se ne priglasi nihče, zato župan predlaga glasovanje o predlogu
DR v celoti (z izglasovanimi spremembami): 9 glasov ZA.
S sklepom št. 387 je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta z dne 27. 02. 2006 in 7. izredne
seje z dne 27. 03. 2006.
2. Pobude in vprašanja svetnikov.
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Vransko.
4. Sklep o potrditvi Investicijskega programa za izgradnjo II. faze Regionalnega centra za ravnanje z odpadki
Celje.
5. Premoženjsko pravne zadeve: sklep o odprodaji zemljišča parc. št. 35/19, k. o. Vransko.
6. Volitve in imenovanja:
6.1. Imenovanje člana v Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.;
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6.2. Imenovanje članov v Svet Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko.
7. Obravnava in odločanje o predlogih za podelitev priznanj občine Vransko za leto 2006.
8. Obravnava prispelih vlog: Podbregar Ivan ml., Zahomce 13/a-za sofinanciranje vodovoda in zajetja pitne
vode.
9. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2006.
10. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko – počitniške
rezervacije.
11. Razno.
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta z dne 27. 02. 2006 in 7. izredne
seje z dne 27. 03. 2006:
Na predloženo besedilo zapisnikov pripomb ni bilo, zato svetniki pristopijo h glasovanju: za potrditev zapisnika 19.
redne seje: glasovanje: 9 glasov ZA, 0 proti, za potrditev zapisnika 7. izredne seje: glasovanje: 8 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 388: Potrdi se zapisnik 19. redne seje občinskega sveta z dne 27. 02. 2006 v predloženem besedilu.
Sklep št. 389: Potrdi se zapisnik 7. izredne seje občinskega sveta z dne 27. 03. 2006 v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov:
a/ Martin Florjan postavi vprašanje, ali ima občina evidenco vključenih gospodinjstev v organiziran odvoz odpadkov in
kakšni ukrepi so bili zavzeti, da se vključijo še vsa preostala gospodinjstva in koliko jih je?
Odg. župana: Občina ima ustrezne evidence, drži da cca 30 gospodinjstev še ni vključenih, predvsem na težje
dostopnih območjih. Občina lahko ukrepa skladno z določbami odloka, to je prijava oz. pregon po sodni poti.
Sklep št. 390: Občinska uprava ponovno pisno pozove vsa še ne vključena gospodinjstva k spoštovanju
odloka in obvezni vključitvi v sistem organiziranega odvoza odpadkov.
b/ Marjetka Kapus vpraša, ali se v našem zbirnem centru lahko oddajo tudi nevarni odpadki, ki nastajajo v kmetijstvu
npr. od raznih škropiv ipd., in če, naj se o tem ljudi obvesti. Zanima jo tudi, kdaj bo objavljen javni razpis za asfaltiranje
cest v letu 2006.
Odgovor župana na 1. vprašanje: Lahko se oddajo, saj imamo zato poseben zaprt kontejner. Javni razpis za
asfaltiranje občinskih cest v letu 2006 pa še ni pripravljen.
Sklep št. 391: Občinska uprava se zadolži, da uslužbencem na zbirnem centru posreduje pravilno informacijo
o možnosti odlaganja tud nevarnih odpadkov. Informacija se objavi tudi v Občinskem informatorju.
c/ Boris Pikl izpostavi vprašanje ažurnost krpanja globokih udarnih jam in urejanja bankin na lokalni cesti Vransko–
Prapreče, bazen–Tešova. Odg. župana: V letošnjem letu je bilo krpanje s hladno maso že izvedeno, ponovno je
predvideno v naslednjem tednu.
Sklep št. 392: Občinska uprava pripravi pisno poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih na LC Vransko–
Prapreče – Tešova.
č/ Ivan Kokovnik poda pobudo, da se za vsa naselja v občini Vransko, tudi tam, kjer so sedaj poštni predali, uredi
redna dnevna dostava pošte (ceste so prevozne, zimsko vzdrževanje urejeno, zato meni, da ni več razlogov za
poštne predale). Pobuda je bila sprejeta.
Sklep št. 393: Pobuda za ureditev redne dnevne dostave pošte v vsa naselja v občini Vransko se posreduje
Pošti Slovenije.
d/Vladimir Rančigaj poda pobudo, da se čim prej skliče sestanek s podjetjem Elektro Turnšek zaradi ureditve
internetnih priključkov naročnikom kabelsko razdelilnega sistema.
e/ Emil Jelen podpre podano pobudo in pove, da je s prejetim odgovorom podjetja Elektro Turnšek z dne 28. 02. 2006
sicer zadovoljen, vendar pa le-ta ne rešuje problema:
f/ Peter Praprotnik predlaga, da se dogovorimo z Energetiko, da se problem reši preko tega sistema (daljinsko
ogrevanje), ali pa preko DARSA, ki bo v kratkem ponudil tudi to storitev.
Odg. župana na problematiko in podane pobude: V primeru upoštevanja pobude g. Praprotnika bi rešili samo
naročnike v trgu Vransko, ne pa tudi ostalih; podpira sestanek in dokončen dogovor s podjetjem Elektro Turnšek.
Sklep št. 394: Zadolži se občinska uprava, da čim prej skliče sestanek o navedeni problematiki.
g/ Ivan Dolinšek vloži pisno pobudo, da se lastnike kmetijskih zemljišč seznani, da je Lovska družina dolžna preskrbeti
zaščitna sredstva, tako kemična za odvajanje divjadi od kmetijskih kultur kakor tudi fizična sredstva, kot so pastirji,
žica itd. Informacija je bila podana na okrogli mizi na Vranskem. Pobuda je bila sprejeta.
Sklep št. 395: Informacija se objavi v Občinskem Informatorju.
Poda vprašanje, zakaj Franc Križnik, Prapreče 27, še ni prejel odgovora na dopolnjeno vlogo za sofinanciranje
priključka na javni vodovod.
Sklep št. 396: Občinska uprava preveri zadevo in stranki takoj posreduje pisni odgovor.
Ad3: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Vransko:
Obrazložitev predloga poda župan, ki pove, da gre za manjše popravke odloka v zvezi s predvideno gradnjo objekta
za servis, obrt, skladiščenje in prodajo in trgovsko-poslovnega centra v ureditvenem območju AP Vransko.
Predlaga obravnavo in sprejem po hitrem postopku. Nato odpre razpravo. K razpravi se ne priglasi nihče, zato se
pristopi h glasovanju:
za sprejem po hitrem postopku: 10 glasov ZA, za sprejem odloka v predloženem besedilu: 10 glasov ZA.
Sklep št. 397: Občinski svet soglaša, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za naselje Vransko sprejme po skrajšanem postopku.
Sklep št. 398: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
naselje Vransko v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine.
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Ad4: Sklep o potrditvi Investicijskega programa za izgradnjo II. faze Regionalnega centra za ravnanje z
odpadki Celje:
Obrazložitev poda župan in predlaga sprejem predloženih sklepov, nato odpre razpravo. K razpravi se ne priglasi
nihče.
Glasovanje: za potrditev investicijskega programa: 10 glasov ZA, za uskladitev načrta razvojnih programov in
proračuna: 10 glasov ZA.
Sklep št. 399: Občinski svet Občine Vransko potrdi Investicijski program za izgradnjo II. faze Regionalnega
centra za izgradnjo II. faze Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje.
Sklep št. 400: Občinski svet Občine Vransko zadolžuje strokovne službe, da v proračunu in načrtih razvojnih
programov uskladijo višino investicije skladno z investicijskim programom.
Ad5: Premoženjskopravne zadeve: sklep o odprodaji zemljišča parc. št. 35/19, k. o. Vransko:
Po obravnavi in razpravi o predlogu je Občinski svet z glasovanjem: 10 glasov ZA sprejel naslednjo odločitev:
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Sklep št. 401: Odproda se parcela št. 35/19, k. o. Vransko, v izmeri 131 m , katere lastnik je Občina Vransko,
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po ceni 34,06 EURA za m . Kupnina za celotno parcelo tako znaša 1.068.000,00 tolarjev.
Ad6: Volitve in imenovanja:
6.1 Imenovanje člana v Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.:
Obrazložitev poda župan, razprave ni bilo. Predlog sklepa za imenovanje Milana Šoštariča v Nadzorni svet JKP Žalec
je bil dan na glasovanje: 9 glasov ZA.
Sklep št. 402: Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se v Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja
Žalec, d. o. o. imenuje Milan Šoštarič, dipl. ing., direktor občinske uprave Občine Braslovče.
6.2 Imenovanje članov v Svet Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko:
Ker na javni poziv v določenem roku občina za imenovanje kandidatov v Svet JZ ZKTŠ Vransko ni prejela nobenega
predloga, so svetniki po razpravi soglašali, da se imenovanje opravi na seji sami. Podan je bil naslednji predlog za
imenovanje, predlagani kandidati pa so s kandidaturo soglašali: Aleksander Borštner, direktor občinske uprave,
Marjetka Kapus, Emil Jelen.
Glasovanje o predlogu: 10 glasov ZA.
Sklep št. 403: Občinski svet Občine Vransko za naslednje mandatno obdobje imenuje v Svet javnega zavoda
za kulturo, turizem in šport Vransko naslednje predstavnike: Aleksander Borštner, Marjetka Kapus, Emil
Jelen.
Ad7: Obravnava in odločanje o predlogih za podelitev priznanj občine Vransko za leto 2006:
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poda predlog, ki ga je komisija pripravila na osnovi
prispelih predlogov. Pove tudi, da en predlog ni ustrezal razpisnim pogojem, zato so svetniki v nadaljevanju z
glasovanjem odločali o 6 vloženih predlogih za podelitev priznanj občine, kot sledi:
1. za podelitev Grba g. Jožetu Turineku: 10 glasov ZA,
2. za podelitev Grba g. Vladimirju Vrtačniku: 10 glasov ZA,
3. za podelitev Grba g. Ludviku Krajncu: 10 glasov ZA,
4. za podelitev priznanja gdč. Heleni Šmit: 10 glasov ZA,
5. za podelitev priznanja g. Slobodanu Petroviču: 9 glasov ZA, 0 proti,
6. za podelitev priznanja g. Janezu Petru Gromu: 0 glasov ZA, 8 glasov proti.
Na osnovi glasovanja so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 404: Grb Občine Vransko se podeli g. Jožetu TURINEKU, župniku na Vranskem, za uspešno
izgradnjo in pričetek delovanja Zavoda sv. Rafaela na Vranskem.
Sklep št. 405: Grb Občine Vransko se podeli g. Vladimirju VRTAČNIKU, Vransko 16 a, 3305 Vransko, za
uspehe na gospodarskem področju in njegov prispevek k razvoju kraja.
Sklep št. 406: Grb Občine Vransko se podeli g. Ludviku KRAJNCU, Prapreče 4, 3305 Vransko, za uspehe na
gospodarskem področju (vodenje in izvedba projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in izgradnja
kotlovnice).
Sklep št. 407: Priznanje občine Vransko se podeli gdč. Helenci ŠMIT, Zahomce 5, 3305 Vransko, za delovanje
na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja.
Sklep št. 408: Priznanje Občine Vransko se podeli g. Slobodanu PETROVIČU, 3305 Vransko, za uspešno
vodenje PE DARS-a in sodelovanje z Občino Vransko.
Ad8: Obravnava prispelih vlog: Podbregar Ivan ml., Zahomce 13 a, za sofinanciranje vodovoda in zajetja pitne
vode:
Po obravnavi so svetniki z glasovanjem za sofinanciranje v višini 300.000,00 SIT: 10 glasov ZA sprejeli naslednji
sklep:
Sklep št. 409: Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se za potrebe celovite oskrbe s pitno vodo za družini
Podbregar, Zahomce 13 in 13 a, potrdi sofinanciranje obnove vodovoda in vključitev dodatnega vodnega vira,
po predloženi idejni zasnovi, izdelani v marcu 2006, iz proračuna občine Vransko v višini 300.000,00 SIT.
Ad9: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2006:
Obrazložitev poda ga. Kramar. Razprave ni bilo. Glasovanje o predlogu sklepa: 10 glasov ZA.
Sklep št. 410: Višina enkratne denarne pomoči za novorojenca v Občini Vransko v letu 2006 znaša 30.000,00
SIT na novorojenca neto. Na ta znesek se obračuna in plača davčni odtegljaj v skladu z Zakonom o
dohodnini.
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence so v proračunu za leto 2006 zagotovljena na
kontu 10006/411999. Sklep stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa
se od dneva sprejema.
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Ad10: Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko – počitniške
rezervacije:
Po obravnavi so svetniki glasovali o predlogu sklepa: 10 glasov ZA sprejem.
Sklep št. 411: Sklep št. 022/01/2004-2 o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE
Vrtec Vransko, objavljen v Uradnem listu RS, št. 142/04 se spremeni tako, da se besedilo pod točko III. črta v
celoti in nadomesti z novim besedilom: Občina Vransko v letu 2006 ne zagotavlja dodatnih finančnih sredstev
za pokritje tako imenovane »počitniške rezervacije«.
Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene. Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ad11: Razno: Župan se uvodoma zahvali vsem, ki so ob dnevu zemlje dne 22. 04. 2006 sodelovali na organizirani
čistilni akciji, ki je zelo lepo uspela. Nato poda še nekaj informacij:
- predvideni program prireditev ob občinskem prazniku;
- povabi na prvomajsko srečanje na Čreti;
- opozori na budnico, ki bo 1. 5. 2006 ob 5. uri zjutraj v trgu Vransko;
- pove, da je bil na osnovi javnega razpisa za nadzor pri izgradnji večnamenske dvorane izbran izvajalec PREMICA,
d.o.o.,
- da bo v kratkem sklican sestanek v zvezi z ureditvijo mrliške vežice, parkirišča in ostalih spremljajočih zadev na
pokopališču Vransko.
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.
OBVESTILO LASTNIKOM KMETIJSKIH POVRŠIN
PRIJAVA ŠKODE PO DIVJADI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SOFINANCIRANJA ZAŠČITNIH OGRAJ
V skladu z veljavno zakonodajo lastnik kmetijskega zemljišča, ki mu je bila povzročena škoda pa divjadi, poda v roku
treh dni pisno prijavo na Lovsko družino Vransko, p. p. 11, 3305 Vransko, kontaktna oseba za področje škod po
divjadi je Jožef Križnik ml., telefon: 5725 188.
Lastnikom kmetijski površin, kjer se večkrat ponavljajo škode po divjadi na istih površinah, Lovska družina Vransko na
podlagi pisne prošnje sofinancira izgradnjo zaščitne ograje (nabava žice, izolatorjev …), v primeru škod po srnjadi pa
je možno pridobiti zaščitna sredstva, kemične premaze.

POMOČ KMETIJAM V OBČINI VRANSKO ZA LETO 2006
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 2006«:
 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 z 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. 2006.
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 2006. Priloge:
 dokazilo o zadnjem plačilu pokojninsko invalidskega zavarovanja – položnica,
 MID obrazec, iz katerega je razvidna kategorizacija kmetije.

1. 4. je praznovala 100. rojstni dan s. Danijela Frančiška Brišnik. Rodila se je leta 1906 v kmečki družini na
Brišah. Leta 1928 je vstopila v Družbo Marijinih sester. Pot jo je vodila iz Ljubljane v Celje, kar 54. let je bila v
Mariboru, od leta 1992 pa večer življenja preživlja v samostanu na Dobrovi pri Ljubljani.
(VIR: Družina, št. 17, 23. 4. 2006, str. 37)
Ob visokem jubileju ji iskreno čestitamo.
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OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO vas pričakuje:
TOREK od 14. do 18. ure
SREDA od 9. do 13. ure
PETEK od 12. do 16. ure
Informacije na telefon: 03 703 12 80 ali po elektronski pošti: skvransko@ce.sik.si.
NOVOSTI V MESECU APRILU
KNJIŽNO GRADIVO ZA ODRASLE:
- Romana, M.: Marco Polo I., II., III.
- Nobbs, D.: Obzirno slovo
- Sovre, A.: Stari Grki
- Qiuck, A.: Poželenje
- Otroci, otroci: nekoliko drugačen priročnik
- Brown, D.: Ledena prevara
- Studen, A.: Rabljev zamah
- Nega matere in otroka Beaumont, E.: Prve besede
- Twain, M.: Američan v Evropi Beaumont, E.: Barve
- Binchy, M.: Hiša na Tari Lewis, C. S.: Zgodbe iz Narnije
- Binchy, M.: Prijatelji Diterlizzi, T.: Kamen vsevid
- Funke, C.: Srce iz črnila
- Riberio, J. U.: Hiša blaženih bud: Razvrat
- Aheron, C.: P. S. Ljubim te
- Mankell, H.: Korak zadaj

SOBOTA od 9. do 12. ure

KNJIŽNO GRADIVO ZA OTROKE:
- Cabot, M.: Zaljubljena princeska
- Masannek, J.: Jožko, rešilna konjenica
- Štefan, A.: Kotiček na koncu sveta
- Živalski vrt iz škatlice
- Muck, D.: Anica in velike skrbi
- Muck, D.: Anica in prva ljubezen
- Knister: Mala čarovnica Lili: Vitez na kolesu

NEKNJIŽNO GRADIVO: DVD-ji: Ben Hur, Žogica marogica, Cesarjeva nova oblačila, Grdi raček, Sneguljčica,
Kraljična na zrnu graha, Pianist, Nepovratno … Knjižnica vas vabi, da v njeni čitalnici prelistate Jano, Mladino, Utrip,
Novi tednik, Delo, Nedelo, Uradni list, Družino, Zvon, Ampak, Planinski vestnik, Novo revijo, Ciciban, Mavrico
… Knjižnica vam nudi tudi uporabo interneta, e-pošte, barvno ali črno-belo tiskanje in fotokopiranje!
- PRIREDITVE:
DATUM
Pon., 1. maj 2006,
ob 5. uri
Pon., 1. maj 2006,
ob 12. uri
Pon., 1. maj 2006,
ob 12. uri
Četrtek, 4. maj 2006,
ob 13. uri
Torek, 09. maj 2006,
Petek, 12. maj 2006,
ob 12. uri
Petek, 12. maj 2006,
ob 15. uri
Petek, 12. maj 2006,
ob 20. uri
Sobota, 13. maj 2006,
ob 10. uri
Sobota, 13. maj 2006,
ob 11.30
Sobota, 13. maj 2006,
ob 20. uri
Torek, 16. maj 2006,
ob 16. uri
Četrtek, 18. maj 2006,
ob 10. uri
Četrtek, 18. maj 2006,
ob 20. uri
Sobota, 20. maj 2006
Četrtek, 25. maj 2006,
ob 17. uri

NAZIV PRIREDITVE
Prvomajska budnica po
trgu Vransko
Prvomajska proslava na
Čreti
Prvomajsko srečanje na
Čreti
Duhovna oskrba bolnika,
predavanje Mira Šlibarja,
bolnišničnega duhovnika
Podelitev bralne značke
Otvoritev Čistilne naprave
Vransko
Veselo pomladansko
popoldne
Otvoritev razstave del
Braneta Kumerja
Odkritje spominskega
obeležja Zveze veteranov
vojne za Slovenijo
Slavnostna seja
Občinskega sveta
Revija domačih pevskih
zborov
Ustvarjalna delavnica,
izdelovanje iz gline,
vodi Barbara Zupanc
Delavnica
Krepimo ročne spretnosti
Potopisno predavanje z
diapozitivi iz ARGENTINE
- Aleksander Borštner
Slovensko planinsko
orientacijsko tekmovanje
DAN EKOŠOLE

KRAJ PRIR.
Trg Vransko

ORGANIZATOR
Občina Vransko

Pri spomeniku na
Čreti
Koča na Čreti

Občina Nazarje
PD Vransko

Zavod sv. Rafaela Zavod sv. Rafaela
Vransko
Vransko

KONT. OSEBA
Vladimir
Rančigaj

TELEFON
041 815 211

Boštjan
Semprimožnik
Mojca Hrastnik

041 425 887
703 42 20

OŠ Vransko Tabor
Čistilna naprava
Vransko
Zavod sv. Rafaela
Vransko
Občinska
knjižnica Vransko
Kos,
Prapreče 15 a

OŠ Vransko - Tabor

Majda Pikl

703 23 70

Občina Vransko

Franc Sušnik

703 28 00

Zavod sv. Rafaela
Vransko
ZKTŠ in Občinska
knjižnica Vransko
Občina Vransko

Mojca Hrastnik

703 42 20

Suzana
Felicijan Bratož
Jadranka
Kramar

031 210 298

Gostišče Slovan

Občina Vransko

Franc Sušnik

703 28 00

Telovadnica
OŠ Vransko
Kulturni dom
Vransko, sejna
soba
Zavod sv. Rafaela
Vransko
Kulturni dom
Vransko

KD Vransko

Damijana
Podbregar
Suzana
Felicijan Bratož

031 230 088

Zavod sv. Rafaela
Vransko
ZKTŠ Vransko

Mojca Hrastnik

703 42 20

Suzana
Felicijan Bratož

031 210 298

Čreta–Dobrovlje

PD Vransko,
PD Dobrovlje, Braslovče
PZ Slovenije
OŠ Vransko - Tabor

Boštjan
Semprimožnik

041 425 887

Majda Pikl

703 23 70

OŠ Vransko Tabor

ZKTŠ Vransko

703 28 15

031 210 298

Planinsko društvo Vransko obvešča, da bo v soboto, 20. maja 2006, na območju Črete in Dobrovelj potekalo
Slovensko orientacijsko tekmovanje z večjim številom tekmovalcev. Vse lastnike psov prosijo, da jih na ta
dan zaprejo, da ne bo moten potek tekmovanja. Hvala za razumevanje.
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