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Spoštovane občanke in občani !
V mesecu maju praznujemo občani občine Vransko svoj občinski praznik ! Župan g.
Franc Brinovc je 14. maja 1868 prejel cesarski dekret, ki je vas Vransko povzdignil v
državljanski trg. Ivan Gaberšek, okrajni tajnik na Vranskem, je v knjigi Dogodki iz
župnije Vranske zapisal : »Ta dogodek vzbudil je splošno veselje in 14. majnika 1868
praznovalo ga je prebivalstvo s slovesno službo božjo, potem z razstavo živine z
obdarovanjem in veliko ljudsko veselico.« V spomin na te dogodke iz daljnega leta
1868 praznuje občina Vransko svoj praznik !
V soboto, 10. maja 2003, ob 10. uri bo v Kulturnem domu Vransko slavnostna seja
občinskega sveta z nagovorom župana in slavnostno podelitvijo priznanj Občine
Vransko za leto 2003. Po slavnostni seji pa bo otvoritev novega mostu pri podjetju
INDE Vransko za območje zaselka Podgozd.
Lepo vabljeni !
0BČINSKI SVET
V torek, dne 22. aprila 2003, je potekala 4. redna seja občinskega sveta Občine
Vransko, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi in odloki:
1. Sprejet JE bil dnevni red in zapisnik 3. redne seje občinskega sveta z dne 17.02.2002.
2. Sprejeti STA bili naslednji pobudi:
 Pobuda Marjetke Kapus za ograditev bazena za namakanje lesa, ki ga poseduje Ferme Goti.
 Pobuda Ivana Dolinška za združitev vaškega sveta Merinca-Vologa in vaškega sveta Prapreče v enoten
vaški svet Merinca-Vologa-Prapreče.
3. Občinski svet Občine Vransko daje soglasje za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2003 naslednjim
kandidatom:
Grb Občine Vransko dobijo:
1. g. Janko Šporin, Prekopa 20, Vransko - za dolgoletno sodelovanje na področju društvenih dejavnosti in
aktivnega sooblikovanja življenja v kraju,
2. g. Roman Brglez - ob 20-letnici uspešnega delovanja kolektiva Brglez na Vranskem in aktivni prispevek pri
promociji Vranskega in
3. g. Vladimir Reberšek, Brode 24/c – za aktivno sodelovanje in razvoj lokalne samouprave.
Plaketo Občine Vransko dobijo:
1. Sekstet sv. Mihaela Vransko - za prispevek na področju kulturne dejavnosti ob 10. obletnici aktivnega
delovanja na področju vokalne glasbe,
2. g. Jože Turinek, Vransko 144 - za ohranjanje in varovanje naše kulturne dediščine v župniji Vransko,
3. g. Jože Kapus, Selo 1 - za prispevek na področju športne dejavnosti,
4. g. Andrej Semprimožnik, Jeronim 33, - za uspešno delovanje na področju lokalne samouprave,
5. g. Roman Aleš, Prekopa 35, - za uspešno delovanje na področju lokalne samouprave,
6. g. Janko Pečovnik, Tešova 6 - za uspešno delovanje na področju lokalne samouprave in
7. g. Branko Lebeničnik, Ločica pri Vranskem 40/a - za uspešno delovanje na področju lokalne samouprave.
Priznanje Občine Vransko dobijo:
1. g. Tomaž Mahkovic, Vransko 63 - ob izidu prve pesniške zbirke,
2. g. Franc Gorišek, Trojane 13, Trojane - za dolgoletno uspešno sodelovanje s KS in Občino Vransko ter
njegov prispevek pri izgradnji novega lovskega doma na Tešovi in
3. ga. Fani Goltnik, Vransko 84 - za dolgoletno aktivno delovanje na področju društvene dejavnosti.
4. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel uskladitveni amandma župana in predlog Odloka o proračunu
Občine Vransko za leto 2003. Po odloku je predvidenih 284.057.000,00 SIT prihodkov in 276.523.000,00 SIT
odhodkov. V letu 2003 ni predvidenega dodatnega zadolževanja, za odplačilo dolga pa je namenjeno
7.534.000.00 tolarjev. Struktura odhodkov je razvidna iz spodnje preglednice in diagrama.

ODHODKI PO FUNKCIONALNI DEJAVNOSTI
Področje Naziv področja
1
Javna uprava
2
Obramba ( 022 Civilna zaščita )
3
Javni red in varnost ( 0322 Protipožarna varnost )
4
Gospodarske dejavnosti
5
Varstvo okolja
6
Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj
7
Zdravstvo
8
Rekreacija, kultura in dej. neprofitnih združenj…
9
Izobraževanje
10
Socialna varnost
SKUPAJ

Predlog 2003
48.041.000,00
500.000,00
5.540.000,00
85.772.000,00
12.500.000,00
1.800.000,00
1.595.000,00
28.780.000,00
78.695.000,00
13.300.000,00
276.523.000,00
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17 %
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1%
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5. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel predlog Odloka o območju zakonite predkupne pravice Občine
Vransko, s katerim si občina Vransko zagotavlja predkupno pravico na celotnem območju občine Vransko.
6. Pri odločanju o premoženjsko pravnih zadevah je občinski svet s tajnim glasovanjem:
- zavrnil vlogo ga. Vere Košenina, stanujoče Vransko 117/a za odkup zemljišča, ki v naravi predstavlja del
lokalne ceste in javne poti. V razpravi pred glasovanjem je prevladalo stališče, da občina Vransko ne razpolaga
z zadostnimi finančnimi sredstvi za odkup zemljišč po katerih potekajo ceste in javne poti in pričakuje, da se bo
pereča problematika odkupa cestnega sveta uredila enotno za celotno območje republike Slovenije.
- zavrnil zahtevek za odkup zemljišča g. Ivana Dolinšek in solastnikov, stanujočega Ločica pri Vranskem 52, na
katerem je občina Žalec, po neurju v letu 1995 zgradila prodni zadrževalnik na Zaplaninščici. V razpravi pred
glasovanjem je bilo poudarjeno, da je predlagana cena odkupa previsoka in zato občinski svet zavezuje
Župana, da izpogaja nižjo ceno.
7. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel statut ZD dr. Jožeta Potrate Žalec in statut JZ Regijsko višje in
visokošolsko središče Celje.
8. Obravnavo vlog za izdajo soglasja k izplačilu povečane delovne uspešnosti v letu 2002 in priznanju enkratne
letne nagrade direktor - jem za uspešno poslovanje , v javnih zavodih ZD dr. Jožeta Potrate Žalec in UPI
Ljudska univerza Žalec Občinski svet Občine Vransko NI sprejel.
9. Občinski svet Občine Vransko NI sprejel predloga plana investicij Javnega komunalnega podjetja Žalec za
leto 2003 na področju vodovodov v občini Vransko. V razpravi je bilo poudarjeno nestrinjanje s predlagano
višino sredstev namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Selo v višini 900.000,00 tolarjev.
Člani občinskega sveta so bili mnenja, da bi bilo skrajno negospodarno in v vseh pogledih nesprejemljivo, da bi
na strnjenem območju Sela gradili še en ločen vodovodni sistem. Opozorjeno je bilo, da je voda naravna
dobrina, ki mora biti dostopna vsem občanom in v zvezi s tem sprejeli dodatni sklep:

Občinski svet Občine Vransko je sprejel sklep, s katerim zadolžuje župana, da vsem prebivalcem Sela
omogoči priklop na vodovod Selo, ki je bil zgrajen tudi z družbenimi sredstvi.
10. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel predlog sestave 3 – članskega uredniškega odbora občinskega
glasila Informator in to v naslednji sestavi:
- predsednik uredniškega odbora: g. Franc Sušnik,
- članica: ga. Suzana Felicijan Bratož in
- član: g. Darko Kramar.
Soglasno JE tudi Občinski svet Občine Vransko imenoval g. Rosito Papinutti za predstavnika Občine Vransko v
programski svet kabelskega operaterja.
11. Občinski svet Občine Vransko je na seji obravnaval naslednje tekoče zadeve in informacije:
- Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z dopisom OŠ Vransko – Tabor in se dogovoril, da bo dal
pobudo na Mobitel za odstranitev antene z zgradbe vrtca.
- odgovor JKP – lokalni vodovod Prapreče – Merinca,
- obrazložitev izvajanja preventivnih pregledov predšolskih otrok v ZD Vransko in na to temo sprejel
naslednji sklep:
• Občinski svet Občine Vransko je sprejel sklep, da se s predlagano informacijo o izvajanju preventivnih
pregledov predšolskih otrok v ZD v Žalcu NE strinja in vztraja pri tem, da se preventivni pregledi predšolskih
otrok izvajajo v ZD na Vranskem.
- Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročilom ZD dr. Jožeta Potrate Žalec o prihodkih in porabi
sredstev in naslova zbranih sredstev najemnin za oddane prostore v ZD Vransko za leto 2001- 2002,
- informacijo o gospodinjstvih, ki niso vključena v organiziran odvoz smeti in sprejel naslednji sklep:
• Občinski svet Občine Vransko je sprejel sklep, da se nevključenim uporabnikom v odvoz odpadkov Občine
Vransko pošlje poziv in pogodbe za vključitev v odvoz odpadkov.
- Občinski svet Občine Vransko je na predlog Zavoda sv. Rafaela Vransko za izgradnjo objekta za
institucionalno varstvo za starejše sprejel naslednji sklep:
• Občinski svet Občine Vransko je sprejel sklep in dal soglasje o strinjanju z namero Zavoda sv. Rafaela
Vransko za izgradnjo objekta za institucionalno varstvo za starejše.
•

ODBORI OBČINSKEGA SVETA:
Na 1. konstitutivni seji:
• Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, dne 26. marca 2003, je bil
imenovan za predsednika g. Andrej Blatnik,
• Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, dne 19. marca 2003, je bil imenovan
za predsednika g. Darko Kramar,
• Nadzornega odbora Občine Vransko, dne 19. marca 2003, je bila imenovana za predsednico
ga. Barbara Sanda,
• Odbora za kmetijstvo, dne 9. aprila 2003, je bil imenovan za predsednika g. Ivan Dolinšek,
• Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, dne 2. aprila 2003, je bil
imenovan za predsednika g. Milan Jelen.
KOMISIJA ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA
1. marca 2003 je na trgu Vransko potekal tradicionalni pustni karneval. Karnevala se je ob čudovitem
vremenu udeležilo rekordno število obiskovalcev. Komisija za turizem občine Vransko je na sestanku, dne
31.03.2003 analizirala izvedbo pustnega karnevala in ugotovila, da je prireditev v celoti dobro uspela. Čisti
izkupiček prireditve v višini 448.376 SIT se po predlogu komisije nameni za postavitev usmerjevalnih tabel na
širšem območju trga Vransko.
PRIREDITVE V MESECU APRILU IN MAJU:
DATUM

NAZIV PRIR.

KRAJ PRIR.

ORGANIZATOR

KONT. OSEBA

TELEFON

28.04.2003
- popoldne
30.04.2003
- ob 21. uri
10.05.2003
- ob 10. uri
10.05.2003
- ob 11.30 uri
25.05.2003
- ob 16. uri

Postavitev mlaja

PGD Vransko

Vladimir Reberšek

031 348-330

Kresovanje

Avtobusna postaja
Vransko
Pri graščini v Brodeh

PGD Vransko

Vladimir Reberšek

031 348-330

Občinski praznik

Kulturni dom Vransko

Občina Vransko

Občina Vransko

703 28 00

Občina Vransko

703 28 00

Janko Reberšek

5725-192

Otvoritev mostu pri
Podjetje INDE Vransko Občina Vransko
podjetju INDE Vransko
Srečanje domačih
Kulturni dom Vransko
Kulturno društvo
pevskih zborov
Vransko

ŠPORTNE PRIREDITVE V MAJU IN JUNIJU:
DATUM

NAZIV PRIREDITVE

KRAJ PRIR.

ORGANIZATOR

KONT. OSEBA

TELEFON

11.05.2003
ob 9. uri
17.05.2003
22.05.2003

S kolesom na Čreto

Čreta

Planinsko društvo
Vransko
Športno društvo Vransko
NK Vransko

Tone Ferme

041 472 – 369

Jože Kapus
Štrumbelj Marjan

031 553 – 541
5725 – 198

Alexandra Kumer
Darko Kramar

041 732 – 289
041 383 - 507

07.06.2003

Izlet s kolesom
V neznano
Turnir v malem nogometu - OŠ Vransko
občinski praznik
Veter v laseh
Športno igrišče
Občina Vransko
(za OŠ), igrišče za
odbojko na mivki

RAZPORED NOGOMETNIH TEKEM 3. SNL-S V APRILU, MAJU IN JUNIJU:
DATUM IN URA
26.04.2003
10.05.2003
24.05.2003
08.06.2003

ob
ob
ob
ob

17.
17.
17.
17.

TEKMA

uri
uri
uri
uri

VRANSKO : PALOMA
VRANSKO : MALEČNIK
VRANSKO : SREDIŠČE
VRANSKO : STOJNCI

KRAJ
Nogometno
Nogometno
Nogometno
Nogometno

igrišče
igrišče
igrišče
igrišče

Vransko
Vransko
Vransko
Vransko

IN ŠE SPLOŠNE NOVICE:
- Tenis klub Tršca, Brode - Vransko vabi vse ljubitelje tenisa na tenis. Sezona tenisa se prične 1. maja. Vse
podrobnejše informacije dobite v klubskih prostorih tenis kluba Tršca – Brode na tel. št. 5725 - 339! Vabljeni!
- V okviru prvomajskih praznikov bodo gasilci PGD Vransko, v ponedeljek, 28.04.2003, v popoldanskem času
postavili mlaj na avtobusni postaji in 30.04.2003 ob 21.00 uri pripravili prvomajsko kresovanje pri graščini v
Brodeh!
- 05.05.2003 bo na TV Celje na sporedu oddaja » VI SPRAŠUJETE ON ODGOVARJA «. Gost oddaje bo župan
Občine Vransko g. Franc Sušnik! Oddaja bo na sporedu v živo ob 20. uri.
- Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko obvešča vse obiskovalce kino
predstav, da začnejo s ponovnim obratovanjem konec septembra.
- Ob občinskem prazniku, ki ga praznujemo v soboto, 10. maja 2003, ob 10. uri ste vsi vljudno vabljeni v
Kulturni dom Vransko na slavnostno sejo občinskega sveta z nagovorom župana in slavnostno podelitvijo
priznanj občine Vransko za leto 2003.
- V soboto, 10. maja, 2003 ob 11.30 uri, po slavnostni seji, pa ste vljudno vabljeni tudi na otvoritev novega
mostu pri podjetju INDE Vransko za območje zaselka Podgozd.

- ČISTILNA AKCIJA » Počistimo pred svojim pragom… «, Klub mladih Vransko, Planinsko
društvo Vransko in PGD Vransko vabijo, da se jim pridružite na vsakoletni akciji
v soboto, 03.05.2003, ob 10. uri pred Občino Vransko. Udeleženci naj s seboj prinesejo
lopate, grablje in metle. Vreče za smeti in rokavice bo priskrbel organizator. Organizator
bo poskrbel tudi za malico in pijačo. Za prijave in dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. številki 041 732-289 ali na e-naslovu: obcina.vransko@vransko.si.
Vljudno vabljeni!

Razpis » Pomoč kmetijam » v občini Vransko
Razpis:« Pomoč kmetijam za leto 2003«:
 Predmet razpisa je sofinanciranje pokojninsko invalidskega zavarovanja kmetov.
 Upravičenci do sofinanciranja po tem razpisu so kmetje (kmetijska gospodarstva) iz gorskovišinskega, hribovsko-gričevnatega področja in strme kmetije v občini Vransko, ki jim je kmetijstvo
glavni vir dohodka.
 Sredstva iz naslova razpisa bo občina razdelila med upravičence za dobo šest mesecev.
 Zahtevke za dodelitev subvencij z zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 31. 05. 2003.

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.
Izpolnjenemu obrazcu je treba predložiti (samo vlagatelji, ki prvič vlagajo zahtevek):
 dokazilo o zadnjem plačilu pokojninsko invalidskega zavarovanja – položnica in
 MID obrazec iz katerega je razvidna kategorizacija kmetijskih zemljišč celotne kmetije.
Predsednik Odbora za kmetijstvo
Ivan Dolinšek l.r.

