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18. 6. 2008

Spoštovane ob anke in ob ani,
ob dnevu državnosti vam iskreno estitamo!
Vljudno vas vabimo na prireditev v po astitev dneva državnosti
v torek, 24. junija 2008, ob 20. uri.
Iz trga Vransko, proti kapeli pri Schwentnerjevi hiši,
vas bo pospremila Godba Lukovica,
kjer bo blagoslovitev kapele in nagovor župana.
V trgu bo veselica z ansamblom ZAKA’ PA NE.
************************************************************************************************************
Ob dnevu državnosti Ob ina Vransko in Planinsko društvo Vransko
vabita na pohod na

reto,

v sredo, 25. junija 2008 po naslednjem programu:
8.30

Zbor na trgu Vransko in odhod

11.00

Maša za domovino v cerkvi Sv. Marije na

reti

12.00

Družabno sre anje ob anov na planinskem domu na

reti, kjer bo vsem

udeležencem na voljo brezpla na enolon nica.
Vljudno vabljeni!
*********************************************************************************************************************************

Ob inski svet Ob ine Vransko poziva vse ob anke in ob ane Ob ine
Vransko, da se udeležijo referenduma v nedeljo, 22. junija 2008 in glasujejo

ZA ustanovitev Celjske pokrajine.
ŽUPAN: Franc Sušnik
*********************************************************************************************************************
Športno društvo Vransko v sodelovanju z Ob ino Vransko, vabi vse navdušene kolesarje, da se
udeležijo prireditve ZKŠT Žalec Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini, ki bo v nedeljo, 29. 6.
2008, ob 8. uri. Pot je dolga 56 km in vodi od Žalca, mimo Vrbja, Prebolda in Tabora do Vranskega ter
nazaj preko Braslov , Polzele in Gotovelj. Prijavnina je 10 . Za prevoz koles in udeležencev v Žalec in
nazaj bo poskrbela Ob ina Vransko. Odhod iz Vranskega je ob 7. uri.
Prijavnino zbira gd . Vesna Pider na tel. št.: 031 283 113 do petka 27. 6. 2008.
*********************************************************************************************************************************

OB INSKI SVET OB INE VRANSKO
ZAPISNIK 4. izredne seje Ob inskega sveta, ki je bila v ponedeljek, 16. junija, ob 20. uri v Inovacijskem
centru Vransko, Vransko 66.
Prisotni: lista prisotnosti priložena.
lani Ob inskega sveta: Vlado Ran igaj, Ivan Kokovnik, Anica Medvešek, Andrej Semprimožnik,
Marjan Pe ovnik, Aleš Roman, Franc Remic, Emil Jelen, Vladimir Reberšek, Maja Jerman in Ivan
Bervar.
Ostali prisotni: Franc Sušnik, župan; Jadranka Kramar-OU.
Župan se zahvali za udeležbo ter ugotovi, da je od 11 svetnikov ob 20. uri prisotnih vseh 11 svetnikov,
zato je seja sklep na.
Nato poda obrazložitev za sklic izredne seje ter posreduje predlog dnevnega reda v obravnavo ali
dopolnitev.
Ker pripomb na predlog DR ni bilo, poda predlog dnevnega reda na glasovanje: 11 glasov ZA sprejem.
Na podlagi rezultatov glasovanja je bil s sklepom št. 228 sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Posvetovalni referendum o obmo jih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne ob ine
Ljubljana:
Uvodno obrazložitev poda župan, ki pove, da je iz zahteve predlagateljev razbrati, da ob inski svet
danes obravnava in odlo i o bistvenem vprašanju: »Ali se strinjamo z ustanovitvijo Celjske pokrajine?«,
nato odpre razpravo.
Sledi obravnava in razprava o tematiki in predlogu sklepa, v kateri so sodelovali Andrej Semprimožnik,
Vladimir Ran igaj, Ivan Bervar, Emil Jelen, Vladimir Reberšek in Janez Lencl in v kateri so bili
poudarjeni razlogi in vse prednosti, ki jih prinaša ustanovitev pokrajin s prenosom nalog, kadrov in
finan nih sredstev iz državnega na pokrajinski nivo (uvedba 2. nivoja lokalne samouprave), kakor tudi
pomisleki, v kolikšni meri bodo rezultati referenduma in s tem volja ljudi v nadaljnjem postopku
upoštevani.
Svetniki so po obravnavi soglašali, da je uvedba pokrajin zaradi decentralizacije nujna in da se zato v
celoti podpre ustanovitev Celjske pokrajine s sedežem v Celju, katere del bo tudi Ob ina Vransko ter s
tem stališ em jasno in na nedvoumen na in seznani vse ob ane ob ine Vransko.
Glasovanje za sprejem predloga sklepa: 11 glasov ZA.
Sklep št. 229:
Ob inski svet Ob ine Vransko soglaša z ustanovitvijo pokrajin in poziva vse ob anke in ob ane
Ob ine Vransko, da se udeležijo referenduma dne 22. junija 2008 in glasujejo ZA ustanovitev
CELJSKE POKRAJINE«.
Obrazložitev:
Leta 1994 je Državni zbor Republike Slovenije z zakonom ustanovil ob ine, ki so prevzele pomembne
naloge na podro ju razvoja lokalnih okolij. V tem asu so bile zgrajene mnoge šole, vrtci, ceste,
zdravstveni domovi in drugi prepotrebni objekti za lokalna okolja.
e želimo hitrejši in enakomernejši razvoj tudi na gospodarskem podro ju in na podro ju regionalne
infrastrukture, moramo narediti korak naprej. To so pokrajine in skrajni as je, da jih po 14-ih letih
kon no dobimo.
Ustanovitev pokrajin za državljanke in državljane pomeni prerazporeditev 1.3 milijarde evrov iz
državnega prora una na pokrajine, garancijo za hitrejši in skladnejši regionalni razvoj Republike
Slovenije, enakomerno ustvarjanje ve delovnih mest, lažje koriš enje evropskih sredstev in še veliko
drugih prednosti.
Vlada je pripravila potrebno zakonodajo in predlog lenitve Republike Slovenije na pokrajine, ki jo je
podprlo ve kot 86 odstotkov vseh mestnih in ob inskih svetov ter županov, ne glede na politi no
pripadnost. Predlog so podprli tudi Državni svet, Združenje slovenskih ob in in Skupnost ob in
Slovenije, žal pa tega predloga ni podprla opozicija.

Vladna koalicija se je prav zato odlo ila, da 22. junija 2008 izvede referendum, ki bo jasno izrazil voljo
ljudi. Ne glede na to ali bo pokrajinska zakonodaja sprejeta v tem mandatu ali ne, pa bodo pozitivni
rezultati referenduma pomenili jasen izraz volje ljudi vsem poslancem Državnega zbora.
Zato je še posebej pomembno, da se državljanke in državljani Republike Slovenije referenduma
udeležijo in glasujejo za ustanovitev svoje pokrajine.
In sklep v podporo ustanovitvi svoje, Celjske pokrajine je sino i sprejel tudi Ob inski svet Ob ine
Vransko.
Seja je bila zaklju ena ob 21.20.
Zapisala: Jadranka Kramar

ŽUPAN: Franc Sušnik

REKONSTRUKCIJA LC VRANSKO – BRODE
Ob ina Vransko je na osnovi pogodbe št.: 1536-085330012, o sofinanciranju operacije Mreža lokalnih
cest Spodnje Savinjske doline, pristopila k skupnemu projektu izgradnje lokalnih cest, ki ga delno
sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. V skupnem projektu sodelujejo
ob ine: Braslov e, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Koordinator projekta je Ob ina Prebold.
V I. fazi, to je v obdobju od 2007-2009, je ob ina Vransko pridobila 399.781,00 nepovratnih sredstev.
Obveza ob ine je pokritje DDV-ja in zagotovitev 15 % lastnega deleža. Na razpis so bili prijavljeni
naslednji odseki lokalnih cest: Vransko – Lipa – Šmartno, Vransko – Brode in Lo ica – Zahomce. Na
osnovi javnega razpisa po odprtem postopku je bil izbran izvajalec del in sicer Ceste mostovi Celje s
partnerji: Podjetje za varstvo in vzdrževanje cest Celje in VNG Krajnc Žalec.
V teh dneh se je pri ela obnova lokalne ceste Vransko Brode z izgradnjo plo nika in javne razsvetljave,
na odseku Vransko Košenina do odcepa za N Vransko. Ker se bo isto asno izvajala tudi izgradnja
toplovodnega omrežja Vransko – Brode, prosimo vse stanovalce in udeležence v prometu za strpnost
in upoštevanje prometne signalizacije. Dela se bodo predvidoma izvajala do 10. julija 2008.
Skrbnica projekta »Mreža lokalnih cest SSD«, Marjana Jerman
Lovska družina Vransko obveš a vse lastnike zemljiš , na katerih le ta deluje, da so dolžni v primeru
škode, ki jo povzro i divjad, najkasneje v treh (3) dneh od dneva, ko je bila škoda opažena, podati
pisno prijavo doma i lovski družini (56. len prvi odstavek Zakona o divjadi in lovstvu).
Vse lastnike psov naprošamo, da imajo v asu poleganja mladi ev pse privezane.
Novo sprejeti zakon zagovarja stališ e, da je im ve lastnikov zemljiš hkrati tudi lanov naše lovske
družine. Navedeno se nanaša izrecno samo na lastnike zemljiš , ki so v okviru meja, v katerih deluje
Lovska družina Vransko. Zainteresirane lastnike zemljiš s tem vabimo, da se nam pridružijo.
Prijave in prošnje pošljite na naslov:
LD Vransko, p.p. 11, 3305 Vransko.
Prijavi je obvezno potrebno dodati telefonsko številko.
Lovski pozdrav!
Za LD Vransko, tajnik: Florijan Rojnik

PO ITNICE NA LETNEM KOPALIŠ U CELJE
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko bo v sodelovanju s plavalno šolo Delfin ek v asu šolskih
poletnih po itnic organiziral športno-plavalne aktivnosti na letnem kopališ u v Celju.
S pestrim programom želimo otrokom v asu po itnic ponuditi predvsem aktivno preživljanje prostega
asa, dobro po utje, zabavo in druženje med svojimi vrstniki. Program je namenjen predšolskim
otrokom in osnovnošolcem.
Po itniške aktivnosti bodo potekale v asu od 21. 7. 2008 do 25. 7. 2008
A PROGRAM: od 5. do 12. leta starosti – ZA NEPLAVALCE IN PLAVALCE - 5 dni
V ceno je vklju en celoten program aktivnosti, šola plavanja, organizirano varstvo (vzgojiteljica),
ustvarjalna delavnica in prehrana (zajtrk, kosilo, popoldanska malica, brezalkoholna pija a) in priznanje
ob zaklju ku.
7.30 – odhod iz Vranskega
8.00 – sprejem otrok na kopališ u Celje
8.15 – zajtrk
8.45 – splošna športna vadba
9.30 – 11.50 – šola plavanja, športne aktivnosti, igra
12.00 – kosilo
13.00 – 14.00 ustvarjalna delavnica
14.00 – 15.00 šola plavanja, športne aktivnosti, igra
15.15 – odhod domov
16.00 – prihod na Vransko
Cenik A PROGRAMA (od 21. 7. 2008 do 25. 7. 2008):
20 oseb: 80,00 EUR program + 27,00 EUR prevoz = 107,00 EUR
18 oseb: 80,00 EUR program + 30,00 EUR prevoz = 110,00 EUR
15 oseb: 80,00 EUR program + 36,00 EUR prevoz = 116,00 EUR
10 oseb: 80,00 EUR program + 53,00 EUR prevoz = 133,00 EUR
B PROGRAM: od 8. do 15 leta starosti – ZA PLAVALCE - 5 dni
V ceno je vklju en organiziran prevoz in vstopnina. V program NI vklju eno varstvo (vzgojiteljica)
ampak samo spremstvo. Otroci v programu prosto preživljajo as.
7.30 – odhod iz Vranskega
8.00 – 15.00 – prosto preživljanje asa
15.15 – odhod domov
16.00 – prihod na Vransko
Cenik B PROGRAMA (od 21. 7. 2008 do 25. 7. 2008):
20 oseb: 16,50 EUR program + 27,00 EUR prevoz = 43,50 EUR
18 oseb: 16,50 EUR program + 30,00 EUR prevoz = 46,50 EUR
15 oseb: 16,50 EUR program + 36,00 EUR prevoz = 52,50 EUR
10 oseb: 16,50 EUR program + 53,00 EUR prevoz = 69,50 EUR

Prijave zbiramo do 15. 7. 2008. Število prijav je omejeno!
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
041 238 749 ali 03 703 12 11

Športno društvo Vransko je 14. 6. 2008 organiziralo zelo uspešen rafting po reki Savinji. Udeležilo se
ga je kar 21 lanov.
Z vsesplošnim zadovoljstvom vabimo vse lane in bodo e lane, da se nam pridružite na naslednjem
športnem druženju.
Predsednica: Vesna Pider
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Izvedbo programa omogo a Fundacija za šport.
DATUM
1.

JUNIJ

JULIJ

2.

NOGOMET

3.
4.

ROLANJE

5.

AEROBIKA

6.

KOŠARKA
NOGOMET

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

AVGUST

ROLANJE
KOŠARKA
NOGOMET
PLEZANJE
BADMINTON
ODBOJKA

PLEZANJE
BADMINTON
ODBOJKA

KRAJ, AS IZVAJANJA
NOGOMET, Športna dvorana Vransko,
od 9.00 do 11.00
ROLANJE, Športna dvorana Vransko,
od 9.00 do 12.00
KOŠARKA, Športna dvorana Vransko,
od 9.00 do 12.00
PLEZANJE, plezalna stena Vransko,
od 10.00 do 12.00
BADMINTON, Lo ica pri Vranskem,
od 17.00 do 20.00
ODBOJKA, Lo ica pri Vranskem,
od 17.00 do 20.00
AEROBIKA, Športna dvorana Vransko,
od 9.00 do 12.00

KOŠARKA
PLEZANJE

NOGOMET
ODBOJKA
ODBOJKA
Prijave zbiramo na telefonski številki: 041 238 749 ali 03 703 12 10
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko

NAGRADE PRIDNIM IN USPEŠNIM U ENCEM
V etrtek, 12. 6. 2008, je bila v prostorih športne dvorane Vrana slovesna podelitev ob inskih priznanj in nagrad
najuspešnejšim osnovnošolcem.
Za uvod sta spregovorila župan Ob ine Vransko Franc Sušnik in ravnateljica Osnovne šole Vransko – Tabor Majda Pikl.
Nagovorila sta u ence, starše in mentorje, ki jih je bilo v tem šolskem letu še posebej veliko. Med nagrajenci so bili
u enci, ki so osvojili zlata in srebrna priznanja na tekmovanjih v znanju, ki so vseh osem let dosegali odli en uspeh ali
so se še posebej izkazali na svojih mo nih podro jih.
Župan Franc Sušnik je bogate knjižne nagrade in priznanja podelil vsem uspešnim u encem šole: iz ob ine Vransko,
ob ine Tabor in ob ine Braslov e, skupaj je bilo kar 22 nagrajencev. Po podelitvi je sledilo prijetno kramljanje ob
pogostitvi.
Za u ence, starše in mentorje je bil to prijeten dogodek, ki bo najlepše spomine gotovo zapustil prav u encem.

Nagrajenci pa so:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ime in priimek, naslov, ob ina
MIHA ROTER
Podvrh 44 b, 3314 Braslov e, BRASLOV E
JURE KAJBI
Lo ica 35 a, 3305 Vransko, VRANSKO
KATJUŠA LESJAK
Vransko 152 a, 3305 Vransko, VRANSKO
MARUŠA PE OVNIK
Vransko 130 a, 3305 Vransko, VRANSKO
IRENA LABOHAR
rni Vrh 37, 3304 Tabor, TABOR
TJAŠA KOŠENINA
Stopnik 30 a, 3305 Vransko, VRANSKO
MATIC LESJAK
Miklavž 12, 3304 Tabor, TABOR
ŽAN GROBLER
Pondor 8, 3304 Tabor, TABOR
MOJCA REMIC
reta 3, 3305 Vransko, VRANSKO
EVA MIHEVC
Brode 11, 3305 Vransko, VRANSKO

Razred
9. a
8. a
8. a
8. a

Utemeljitev
Zlato priznanje iz biologije, zlato priznanje iz
kemije, srebrno priznanje iz fizike.
Zlato priznanje iz biologije, zlato priznanje iz
zgodovine, srebrno priznanje iz fizike, ekipno
srebrno priznanje iz geografije.
Zlato priznanje iz vesele šole.

8. a

Zlato priznanje iz kemije, srebrno priznanje iz
zgodovine, slovenš ine, fizike in matematike.
Zlato priznanje iz zgodovine.

7. b

Zlato priznanje iz matematike.

9. b

Srebrno priznanje iz zgodovine,
8 let odli en uspeh.
Srebrno priznanje iz zgodovine,
8 let odli en uspeh.
Srebrno priznanje iz slovenš ine, ekipno srebrno
priznanje iz geografije, 8 let odli en uspeh,
literarni dosežki.
Srebrno priznanje iz slovenš ine, fizike,
matematike. 8 let odli en uspeh.

9. b
9. a
9. b

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

MAJA GOLOB
Brode 10, 3305 Vransko, VRANSKO
EVA MAVRI
Vransko 160, 3305 Vransko, VRANSKO
JANA PAPINUTTI
Lo ica 38, 3305 Vransko, VRANSKO
ANDRAŽ STRNIŠNIK
Zaplanina 14, 3305 Vransko, VRANSKO
TAJA GA NER
Ojstriška vas 1, 3304 Tabor, TABOR
ŽIGA LUKMAN
Tabor 22, 3304 Tabor, TABOR
BLAŽ KOV E
Ojstriška vas 54, 3304 Tabor, TABOR
PETRA TEKAVC
Loke 16, 3304 Tabor, TABOR
TINA JELEN
Loke 8, 3304 Tabor, TABOR
LOVRO VODOVNIK
Vransko 89, 3305 Vransko, VRANSKO
DENIS MEDVEŠEK
eplje 4, 3305 Vransko, VRANSKO
KAJA GOLAVŠEK
Kapla 61, 3304 Tabor, TABOR

8. a

Srebrno priznanje iz fizike in matematike.

7. a

Srebrno priznanje iz matematike.

8. a

Ekipno srebrno priznanje iz geografije.

8. a

Srebrno priznanje iz matematike.

9. b
9. a

Srebrno priznanje iz matematike,
8 let odli en uspeh.
Izjemni plesni dosežki.

9. a

8 let odli en uspeh.

9. a
9. a

8 let odli en uspeh,
izjemni plesni dosežki.
8 let odli en uspeh.

9. a

8 let odli en uspeh.

9. b

8 let odli en uspeh.

9. b

8 let odli en uspeh.

Vsem še enkrat iskreno estitamo!
****************************************************************************************************************************************

SLOVESEN PODPIS POGODB Z DRUŠTVI IN ORGANIZACIJAMI

V sredo 11. junija 2008 je v zrcalni dvorani Športne dvorane Vransko župan g. Franc Sušnik s predsedniki
društev slovesno podpisal letne pogodbe o sofinanciranju programov športa, ljubiteljske kulture in
humanitarne dejavnosti.
POGODBE SO PODPISALI:
KULTURNO DRUŠTVO VRANSKO, predsednica Damijana Podbregar
FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO, predsednica Stanislava Škrabar
LITERARNO DRUŠTVO LIvRA VRANSKO, predsednik Tomaž Mahkovic
NOGOMETNI KLUB VRANSKO, predsednik Dani Jesenik
ŠPORTNO DRUŠTVO VRANSKO, predsednica Vesna Pider
ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO LO ICA PRI VRANSKEM, predsednica Maja Jerman
KOŠARKARSKO DRUŠTVO VRANI VRANSKO, predsednik Jure Ocvirk
PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO, predsednik Anton Sitar
ŠPORTNO DRUŠTVO TANA VRANSKO, predsednik Vinko Šoštar
OZ RDE I KRIŽ ŽALEC, predsednik Vladimir Ran igaj
KARITAS VRANSKO, zanj g. Jože Turinek, župnik

