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Občina Vransko in Kulturno društvo Vransko sta v soboto, dne 08. februarja 2003, v Kulturnem domu
Vransko organizirala osrednjo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Nastopali so učenci OŠ
Vransko-Tabor, mešani pevski zbor Vransko, sekstet Sv. Mihaela Vransko, pesnik Tomaž Mahkovic in
harfistka Urška Križnik. Slavnostni govornik je bil župan Občine Vransko Franc Sušnik, ki je pozdravil
polno dvorano kulturno osveščenih obiskovalcev z naslednjimi besedami:
Spoštovane gospe in gospodje!
Smo ena redkih držav, ki je kulturni praznik razglasila za državni praznik in dela prost dan.
To je svojevrsten in nam lasten način poudarjanja pomembnosti kulture, ki pa še zdaleč ne odraža našega dejanskega odnosa do
nje. S tem, ko smo dan smrti našega velikega poeta razglasili za kulturni praznik, smo hote ali nehote dali poudarek dnevu, ko je naš
veliki doktor France Prešeren umrl in zaključil svoje bogato in plodno ustvarjanje, ki je tudi naš narod in naš jezik povzdignil ob bok
in v krog takratnih evropskih narodov in jezikov.
To, da smo za kulturni praznik razglasili dan smrti našega največjega kulturnega ustvarjalca, pa vsekakor nakazuje naš odnos do
kulture v najširšem smislu besede in pomena.
Kulturni praznik, dan kulture, Prešernov dan in ta slovesnost, ki smo jo pripravili kulturi v čast, pa je najprimernejši trenutek, da se
vprašamo, kakšen je naš odnos do kulture; je najprimernejši trenutek, da pogledamo okrog sebe in v sebe ter kritično ocenimo, kaj
lahko v svojem kraju, v svoji občini naredimo za razvoj kulture.
Osebno sem realist in si ne domišljam in delam utvar, da se bo po tem mojem nagovoru in razmišljanju položaj in mesto kulture v
našem okolju bistveno izboljšal, da se bo zgodil vsesplošni kulturni razcvet!
Vendar sem se kljub temu odločil, da poskusim in nanizam nekaj dejstev in mojih pogledov na razvoj in mesto kulture v naši občini!
Ob ponovni ustanovitvi Občine Vransko, pred štirimi leti, smo v sedmem členu statuta, najvišjega akta občine, zapisali med naloge
občine tudi to, da je občina dolžna pospeševati kulturno dejavnost in omogočati občanom dostop do kulturnih programov. Občina je
dolžna skrbeti tudi za kulturno dediščino in zagotavljati splošno knjižnično izobraževalno dejavnost.
Nedvomno je največja kulturna pridobitev v preteklem obdobju postavitev in ureditev knjižnice kot modernega knjižnično
informacijskega centra. Z otvoritvijo občinske knjižnice smo proslavili kulturni praznik v preteklem letu, v letu 2002. Knjižnica je
dobro obiskana, strokovno vodena, vključena v enotno knjižnično informacijsko mrežo. V prvem letu delovanja je bilo nakupljenega
veliko knjižnega gradiva. Naloga vodstva knjižnice pa je, da pripravi več prireditev in dogodkov, ki bodo v prostore knjižnice in v
vrste bralcev privabile še tiste naše občane, ki tudi po letu dni delovanja ne vedo, da ta knjižnica sploh obstaja.
Upravičeno se lahko vprašamo, zakaj smo knjižnično dejavnost uspeli urediti šele v četrtem letu delovanja naše občine. Vsak izgovor,
pa če je še tako tehten in utemeljen, ne opravičuje dejstva, da smo to pomembno dejavnost odlagali in odlagali. Resnica je, da v
tem primeru nismo znali ali zmogli dati prednost kulturi, nismo zmogli pravočasno urediti zakonsko predpisanega področja delovanja
občine, kar knjižnična dejavnost nesporno je.
To je naš odnos do kulture.
V sklopu izdelave občinskega prostorskega plana je bil izdelan inventar kulturne dediščine. Izdelana so bila konzervatorska izhodišča,
kar predstavlja solidno in potrebno osnovo za prihodnje. Pomagali smo pri obnovi nekaj kapelic, odkupili in pričeli obnavljati
Schwentnerjevo hišo ter jo odprli za ogled javnosti; pripravili smo za ogled gasilsko in etnografsko zbirko kot poskus trženja kulturne
dediščine. Vsa ta dejavnost pa je bila deležna več negodovanja kot odobravanja. Tako še vedno ni enotnega pogleda, kaj nam je kot
občini pri ohranjanju in skrbi za kulturno dediščino storiti. Tudi skrbi za ohranjanje in obnovo bogate sakralne dediščine ne moremo
ubežati, kar bi mnogi želeli.
Tudi to je naš odnos do kulture.
Poleg vsega naštetega si moramo odgovoriti na vprašanje ali bomo samo gledali in spremljali propadanje takšnih spomenikov kot je
obrambni stolp gradu Heckenberg v Stopniku, za katerega ohranitev je ob dobri volji in pripravljenosti lastnika potrebno poiskati
denar za vsega nekaj deset kvadratnih metrov strešne kritine. Kaj bomo storili, da ohranimo še kakšen kozolec, kaščo, hmeljsko
sušilnico ali kakšno secesijsko trško hišo?
Ustanovitev javnega zavoda za kulturno, športno in muzejsko dejavnost je dala nedvomno največji pospešek razvoju kulturne
dejavnosti. V nekaj več kot enoletnem delovanju zavoda je spet oživela dejavnost v našem kulturnem domu. Po zaslugi zavoda se je
v tem času v našem kulturnem hramu zvrstilo 83 bolj ali manj kulturnih prireditev. Tedenske kino predstave, gostovanja tujih
gledaliških skupin, razna predavanja in druge prireditve je obiskalo dobrih 5500 obiskovalcev, kar ob rednem obisku preko dvesto
članov občinske knjižnice predstavlja nedvomno zavidljivo in zanimivo številko. Mnenja sem, da obseg dejavnosti v celoti opravičuje
namen ustanovitve javnega zavoda za področje kulture in da je kulturna dejavnost tako pomembna, da je morala preseči ljubiteljski
nivo in si zasluži profesionalne obravnave. Prav zaradi slednjega težko razumem razhajanja, ki so spremljala ustanovitev zavoda in
vprašanja, ki se še zmeraj odpirajo na to temo.
Tudi to je naš odnos do kulture.
Ljubiteljska kulturna dejavnost ni doživela pričakovanega razcveta in to kljub dejstvu, da Občina Vransko namenja ljubiteljski kulturi
nekajkrat več denarnih sredstev kot prej v skupni Občini Žalec. Pri tem ni nepomembno, da so za delovanje ljubiteljske kulture
zagotovljeni tudi prostorski pogoji. Odgovoriti je potrebno na vprašanje, zakaj se več občanov ne vključuje v delovanje kulturnega
društva, ali smo za delovanje ljubiteljske kulture zagotovili ustrezne materialne pogoje in poiskati razloge in vzvode za večji razmah
te dejavnosti, brez katere ni kulturnega utripa, kar še posebej velja za podobna okolja, kot je naše. Tudi pri reševanju teh vprašanj
se bo pokazalo, kakšen je naš odnos do kulture.
Za naš nadaljnji kulturni razvoj je najpomembnejša kulturna vzgoja mladih. Največji delež te odgovorne naloge smo zaupali našemu
vzgojno izobraževalnemu sistemu, v našem primeru javnemu zavodu OŠ Vransko-Tabor, katerega soustanovitelj je Občina Vransko.

Mislim, da si vsi skupaj močno želimo, da bi to poslanstvo šola in vrtec kvalitetno in trajno opravljala, kar pa bo v krizi vrednot,
preveč natrpanih in neživljenjskih učnih programih izredno težko. Naša naloga je, da šoli in vrtcu še naprej zagotavljamo ugodne in
zakonsko predpisane materialne pogoje, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje njihovega poslanstva. Zavedajoč se tega, smo v
preteklem obdobju na račun velikih potrebnih vlaganj v otroško varstvo in šolstvo namenili čisti kulturni dejavnosti nekaj manj
denarja, kot bi ga sicer lahko, kar pa je še najmanjše zlo. Vseskozi smo se zavedali, da je ta vložek tudi vložek v kulturno vzgojo in
vzgojo za kulturo.
Tudi tako se odraža naš odnos do kulture.
Ko Vam to govorim, se zavedam, da se ne ravnam ravno po besedah, ki jih je naš veliki Prešeren napisal v svojem delu Zabavljivi
soneti »Le čevlje sodi naj Kopitar«. Še kako se zavedam, da nisem najbolj poklican dajati ocene in sodbe o kulturi. Vendar bom kljub
temu vesel vsake pozitivne spremembe, ki bi jo slučajno spodbudile moje besede. Verjamem, da lahko na področju kulture naredimo
korak na bolje. Najprej je potrebno odgovoriti na vprašanja, ki sem jih nanizal in ki si jih je še potrebno zastaviti, pa jih sam ne
vidim. Odgovori na ta vprašanja bodo odraz našega skupnega odnosa do kulture v prihodnje.
Na te izzive in vprašanja bo moral nedvoumno odgovoriti in poiskati ustrezne odgovore predvsem novoizvoljeni občinski svet. To pa
bo izjemno težko ob številnih potrebah in odprtih vprašanjih in pa ob dejstvu, da v občini Vransko že vsa ta leta namenjamo za
kulturno dejavnost manj denarja, kot je državno povprečje, kar pa velja tudi za področje športa in rekreacije, kar smo še pred
kratkim imenovali telesna kultura. Dejstvo je, da tudi tej obliki kulture namenjamo manj od povprečja.
Vsekakor pa lahko najdemo odgovore na vsa vprašanja samo s kulturnim dialogom.
Smo pripravljeni na tak kulturni dialog?
Odgovor na to vprašanje bo neusmiljeno razgalil naš dejanski, elementarni odnos do kulture!

V ponedeljek, dne 17. februarja 2003, je potekala 3. redna seja občinskega sveta Občine Vransko, na
kateri so bili sprejeti naslednji sklepi in odloki:
1. Sprejet je bil dnevni red in zapisnik 2. redne seje občinskega sveta z dne 23.12.2002.
2. Sprejeti sta bili naslednji pobudi OO SLS Vransko:
1. Pobuda o preoblikovanju Občinskega informatorja in sicer:
Potrebno je formirati uredniški odbor, ki naj bo sestavljen iz po enega člana političnih strank, katere imajo formirane odbore
v občini.
Sprejeti pravilnik o Občinskem informatorju.
Pri poročanju iz sej sveta je potrebno navesti na čigav predlog je občinski svet določen sklep sprejel ali ga ovrgel.
2. Sprejeta je bila pobuda OO SLS Vransko, ki zavezuje župana, da do naslednje seje pripravi vso potrebno gradivo s pomočjo
katerega bo možna uskladitev plana investicij in plana porabe proračunskih sredstev v letu 2003.
3. Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k zvišanju cen zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov, v višini 14,8% v Občini
Vransko, ki je skladna z veljavno Uredbo o predhodni prijavi cen komunalnih storitev.
4. Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k Poročilu o izvršenih sanacijskih delih in upravljanju zaprtega odlagališča Ložnica za
leto 2002 ter naroča Javno komunalnemu podjetju Žalec, da ob zaključku del na deponiji Ložnica pridobi strokovno verifikacijo za
ustreznost tehnične izvedbe del.
5. Volitve in imenovanja – Občinski svet je imenoval:
Trški odbor Vransko
Vaški odbor Brode-Selo

Vaški odbor Čeplje

Vaški odbor Limovce

CENCEN MARTIN
CESTNIK MIHA
DOBNIK ROK
FLORJAN MILAN
FOGEC MARJAN

CUKJATI ANTON
FERME GOTI ml.- predsednik
FERME MILAN
FERME SILVO
HRASTOVEC ALOJZ

Vaški odbor Merinca – Vologa

Vaški odbor Stopnik

Vaški odbor Prekopa

HRIBERNIK FRANC
OREHOVEC DRAGO
SLAPNIK FRANC
VRHOVNIK ROBERT

BLATNIK ANDREJ
DOLAR BRANKO
FELICIAN VINKO
PLANINC SLAVKO
ZORE MIRA – predsednica

BRIŠNIK IVAN – tajnik
GOROPEVŠEK FRANC
JOŠT ŠTEFAN – predsednik
SAVINEK RUDI
ŠOŠTAR JANEZ

BRIŠNIK EMILIJAN
GOLOBIČ ŠTEFAN
GROM MILKA
UČAKAR RAFAEL
UČAKAR MARKO

KARNIČNIK VOJKO
MALOPRAV VILI
MARKO PAVEL
PEČOVNIK ANDREJ
VITANC BOGDAN - predsednik

Vaški odbor Ločica
KAPUS ANTON
LEBENIČNIK MILAN
PAPINUTTI LUDVIK
REBERŠEK DUŠAN
ŠTRAJHAR IVAN

Vaški odbor Zaplanina Vaški odbor Prapreče Vaški odbor Zahomce

Vaški odbor Zajasovnik Vaški odbor Tešova

BRVAR MILAN
NOVAK FRANC
RAZBORŠEK MIRKO – pred.
STRNIŠNIK IVAN
UČAKAR ANTON

HRASTOVEC ANTON
HRASTOVEC MAKS
HRASTOVEC MIRAN
NOVAK RAFAEL
ŠINKOVEC GORAZD

KRIŽNIK JOŽE
KRIŽNIK SILVO
MELANŠEK MIRAN
OBLAK MAGDA
STNIŠNIK DARKO

BISTAN IVAN
JERMAN RADO
MARKO JANEZ
PODBREGAR IVAN
SKOK RAJKO

IZVOLJENI KANDIDATI V 3-ČLANSKI NADZORNI ODBOR OBČINE VRANSKO:
1.
2.
3.

PRIIMEK IN IME
JUG MARIJA
PRAPROTNIK PETER
SANDA BARBARA

NASLOV
PREKOPA 35A
VRANSKO 135
VRANSKO 157

POKLIC
EKONOMISTKA
DIPL. INŽ. EL.
UČITELJICA

IZVOLJENI KANDIDATI V 5-ČLANSKE ODBORE OBČINSKEGA SVETA:
a) Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
Florjan Martin, Darko Kramar, Pikl Boris, Čvan Valerija in Zupan Robert.
b) Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
Florjan Martin, Kapus Marjetka, Urankar Sašo, Šoštar Zmago in Blatnik Andrej.
c) Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
Jelen Emil, Pečovnik Marjan, Vlado Rančigaj, Gosak Ljubo in Jošt Štefan.
d) Odbor za kmetijstvo
Dolinšek Ivan, Kokovnik Ivan, Urankar Franc, Novak Rafael in Pečovnik Janko.

MATKO JOŽE
PEČOVNIK JANKO
PEČOVNIK JOŽE
PUNČOH IVAN
SKOK MARJAN

6. Občinski svet je sprejel sklep, da se potrdi predlog financiranja političnih strank iz proračuna Občine Vransko za leto 2003 v
skupni višini 500.000,00 SIT.
Političnim strankam, ki so sodelovale na lokalnih volitvah 2002, se odobri delna povrnitev stroškov volilne kampanje v skupni višini
195.520,00 SIT. Sredstva se nakažejo iz proračunske postavke »politične stranke« 011102/4120 – tekoči transferji neprofitnim
organizacijam in ustanovam.
7. Na predlog odloka o proračunu Občine Vransko so do 31.01.2003 prispeli 4 amandmaji. Tako je občinski svet pod to točko odločal
o 4 prispelih amandmajih in 9 uskladitvenih amandmajih, ki jih je predložil župan.
Občinski svet je sprejel amandma občinskega odbora SLS Vransko s katerim se razporeja 6.765.000,00 SIT namenjenih za izplačilo
plač in drugih prispevkov občinskih uslužbencev za preplastitev javne poti Brce-Jakov dol.
Prav tako je bil sprejet amandma Franca Urankarja s katerim se razporeja 6.000.000,00 SIT za preplastitev javne poti Brce-Jakov dol
prej namenjenih za področje turizma, rekreacije in kulturnih dejavnosti.
Občinski svet je sprejel tudi amandma Marjetke Kapus, ki razporeja iz konta 047 – gospodarskih dejavnosti 4.500.000,00 SIT na
konto preplastitve javne poti Brce-Jakov dol in 2.000.000,00 SIT iz področja prostorskega načrtovanja za preplastitev javne poti
Brce-Jakov dol.
Sprejet je bil tudi amandma Darka Kramarja s katerim zagotavlja 250.000,00 SIT za sanacijo bankin na območju Sela.
Sprejetih je bilo tudi 8 uskladitvenih amandmajev župana, zavrnjen pa je bil 9 uskladitveni amandma, s katerim se zagotavlja denar
za financiranje mesečnika Utrip.
Zaradi sprejetih amandmajev je proračun postal neusklajen. Zaradi navedenega je župan prekinil to točko dnevnega reda.
Obravnava in usklajevanje proračuna se bo nadaljevalo na naslednji seji.
Sprejet pa je bil sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Vransko v obdobju od 01.04.2003 do 30.06.2003.
8. Občinski svet ni odobril zamenjave parcel, del parcelne št. 32, last Ive in Franca Pozniča za del parcelne št. 763/1, last Občine
Vransko.
9. Predlog sklepa o izstopu Občine Vransko iz GIZ Razvojna agencija Savinja je Občinski svet Občine Vransko zavrnil.
10.a) Vlogi Stanislava Podbregarja, Stopnik 19, za finančno pomoč pri obnovi ostrešja obrambnega stolpa ni mogoče ugoditi, saj so
proračunska sredstva za leto 2003 že v celoti razporejena. Stanislav Podbregar naj poskuša pridobiti sredstva na javnih razpisih
Ministrstva za kulturo RS. Občina Vransko mu lahko strokovno in administrativno pomaga pri pripravi vloge. Sklep stopi v veljavo
takoj.
b) Prošnji ŽU Vransko, Odbora za obnovo p.c. sv. Martina v Podvrhu se ne ugodi, predlog Pogodbe v predloženi obliki se zavrne.
c) Občinski svet daje pozitivno mnenje k vlogi Prostovoljnega društva Ločica v delu, ki se nanaša na izdajo poroštva za najem
kredita in soglaša, da Občina Vransko izda poroštvo za najem kredita v višini 7.000.000,00 SIT, ki ga bo PGD Ločica najelo pri Banki
Celje za nabavo gasilskega vozila GVC-24/50.
11. Občinski svet se je seznanil s predloženimi idejnimi načrti za ureditev parkirišč pri pokopališču Vransko in pri Slovan Vransko.

PRIREDITVE V MESECU MARCU IN APRILU:
DATUM
NAZIV PRIREDITVE
KRAJ PRIR.
ORGANIZATOR
28.02.2003 ob 19. uri Ples v maskah z ansamblom Robija
Šotor na
Karnevalski odbor
Zupana
avtobusni postaji
01.03.2003 ob 14. uri karneval
Trg Vransko
Karnevalski odbor
Povorka pustnih skupin
01.03.2003 po
Ples v maskah z ansamblom Mira
Šotor na
Karnevalski odbor
karnevalu
Klinca
avtobusni postaji
08.03.2003 ob 10. uri Lutkovna predstava RDEČA KAPICA KD Vransko
Zavod za MKTŠ dejavnost Vransko
13.03.2003 ob 18. uri Predavanje g. Franca Kralja o gradu Občinska knjižnica Zavod za MKTŠ dejavnost Vransko in Knjižnica
Heckenberg v Stopniku
Vransko
Vransko
27.03.2003 ob 18. uri Potopisno predavanje z diapozitivi
KD Vransko
Zavod za MKTŠ dejavnost Vransko in Knjižnica
MALEZIJSKI BISER
Vransko
30.03.2003 ob 17. uri Saša Pavček BUŽEC ON, BUŽEC JAZ KD Vransko
Zavod za MKTŠ dejavnost Vransko in Knjižnica
– monodrama
Vransko
Kontaktna oseba je Suzana Felicijan Bratož, tel. 031/210-298.
KINO VRANSKO:
28.02.2003 ob 18. uri akcijska komedija
JAJCA NA VERIGI
07.03.2003 ob 19. uri grozljivka
NOČ ČAROVNIC
14.03.2003 ob 17. uri risanka
PLANET ZAKLADOV
14.03.2003 ob 19. uri pustolovski film
GOSPODAR PRSTANOV – STOLPA
21.03.2003 ob 19. uri akcijski triler
ABSOLUTNIH STO
28.03.2003 ob 19. uri romantična komedija
MELANIE SE POROČI
ŠPORTNE PRIREDITVE:
DATUM
NAZIV PRIREDITVE
KRAJ PRIREDITVE
ORGANIZATOR KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
22.03.2003 Namizni tenis
Telovadnica OŠ Vransko ŠD Vransko
Jože Kapus
031/553-541
29.03.2003 Odbojka – turnir ženske Telovadnica OŠ Vransko ŠD Vransko
Blatnik Marija
040/270-791
RAZPORED NOGOMETNIH TEKEM 3. SNL V MARCU IN APRILU:
DATUM
TEKMA
KRAJ
15.03.2003 ob 15. uri VRANSKO : FUŽINAR
Nogometno igrišče Vransko
30.03.2003 ob 15. uri VRANSKO : BISTRICA
Nogometno igrišče Vransko
12.04.2003 ob 17. uri VRANSKO : ŠMARJE PRI JELŠAH
Nogometno igrišče Vransko
26.04.2003 ob 17. uri VRANSKO : PALOMA
Nogometno igrišče Vransko
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SMUČARSKI SKOKI NA TANI:
Letos je na Tani že 23 leto zapored potekalo tekmovanje v smučarskih skokih na 15 m in 25 m skakalnici. Prva tekma je bila v
nedeljo, dne 19.01.2003, kjer si je v prelepem sončnem popoldnevu tekmovanje ogledalo okoli 600 gledalcev. Tekmovanja se je
udeležilo 32 tekmovalcev iz sosednjih občin.
Zmagovalci dnevnih tekem:
DEČKI DO 10 LET
FANTJE NAD 15 LET
ČLANI
VETERANI
1. Kumer Robi – Brode
Gorič Matjaž – Vransko
Pikl Grega – Vransko
Korun Roman – Pondor
Druga »nočna« tekma pa je potekala v soboto, dne 15.02.2003, ob 19. uri, kjer si je, v hladnem sobotnem večeru pri – 60 C, tekme
ogledalo okoli 1000 gledalcev. Tekmovanja se je udeležilo 70 tekmovalcev iz okoliških občin. Sodelovalo pa je 15 ekip.
Na 25 m skakalnici je bil dosežen nov rekord skakalnice, 25 m, ki ga je dosegel domačin Pikl Grega z Vranskega.
V zelo hladnih dneh so se lahko gledalci pogreli ob domačem kuhanem vinu.
Vrstni red nočnih tekem:
1.
2.
3.

DEČKI DO 10 LET
Pečovnik Aleš – Vransko
Cerar Žiga – Brode
Kumer Robi – Brode

DEČKI OD 10 - 15 LET
Kokolj Nejc – Šentilj
Gorič Matjaž – Vransko
Krivec Bogdan – Tešova

ČLANI
Pikl Grega – Vransko
Vrantar Robert – Tuhinj
Krivec Primož – Vransko

VETERANI
EKIPNO - ČLANI
Jakob Bojan – Velenje Vošk & Company – Tuhinj, 202 m
Drnolšek Dani
Ul. Neustrašnih 17 – Vransko, 199 m
Sonček bar – Motnik, 198,5 m

PRIREDITVE V OKVIRU OŠ VRANSKO:
DATUM
NAZIV PRIREDITVE
KRAJ PRIREDITVE
01.03.2003 ob 14. uri
Celostni kulturni dan PUST
Trg Vransko, OŠ Vransko-Tabor
07.03.2003 od 15. ure dalje Regijsko tekmovanje » Turizmu pomaga lastna glava « OŠ Vransko-Tabor in KUD Vransko
02.04.2003
Podelitev bralne značke z gostjo Nežo Maurer
OŠ Vransko-Tabor
Kontaktna oseba je ga. ravnateljica Valerija Pukl, tel. 03/703-23-70.
Oš Vransko-Tabor obvešča starše otrok starih od enega do pet let, da bo vpis novincev za šol. leto 2003/04 v vrtcu
Vransko od 10.03.2003 do 28.03.2003 vsak dan od 7.30 do 14. ure in v sredo do 15. ure.
Hkrati pa ste vabljeni k dnevom odprtih vrat v vrtcu Vransko, v tednu od 10.03.2003 do 14.03.2003. Vabljeni!
Vrtec Tabor vabi k vpisu otroke od drugega do petega leta od 10.03.2003 do 28.03 2003, vsak dan od 7. do 13. ure.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja skladno z Odlokom o podeljevanju priznanj občine Vransko
(Ur. list, št. 44/99 in 38/02)
RAZPISUJE
POGOJE IN ROK DAJANJA POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE VRANSKO ZA LETO 2003
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev naslednjih priznanj
Občine Vransko:
1. GRB OBČINE VRANSKO
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih dejavnostih, športu
in na vseh drugih področjih človekovega ustvarjanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, lahko predlaga
občinskemu svetu za leto 2003 največ tri dobitnike grbov.
2. PLAKETE OBČINE VRANSKO
Plakete Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem
področju ter za dosežke na drugih področjih. Plaketo Občine Vransko lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali
delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko. Komisija lahko predlaga občinskemu svetu za leto 2003 največ pet dobitnikov
plaket.
II.
Priznanja Občine Vransko se lahko podeli posamezniku, skupini, organizaciji,podjetju in društvu. Priznanja se izročajo slovesno.
III.
Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more
predlagati za priznanje.
IV.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
•
naziv in naslov pobudnika,
•
datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje,
•
ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja, skupnosti, društva,
•
utemeljitev.
Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati:
a) za posameznika:
kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom
na tistih zaslugah, zaradi katerih se daje pobuda za priznanje;
b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva:
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo
podeljeno) z utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi katerih se predlaga za priznanje.
Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznaj Občine Vransko za leto 2003, sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, Vransko 59, 3305 Vransko, do vključno 01. aprila 2003 do 10. ure.

V ZAKLJUČKU STE VSI PRAV LEPO VABLJENI NA PUSTNO RAJANJE V TRG VRANSKEGA !
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