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VABILO
Vabim vas na otvoritev in blagoslov male čistilne naprave Prekopa in prve faze kanalizacije Čeplje, Prekopa,
Stopnik, ki bo v petek, 21. oktobra 2011, ob 11. uri na lokaciji male čistilne naprave v Prekopi.
župan Franc Sušnik

VABILO
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko vabi na Koncert narodno-zabavnih ansamblov, ki bo v petek, 21.
10. 2011, ob 20. uri v Športni dvorani Vransko.
Nastopajo: Igor in zlati zvoki, Prifarski muzikanti, Modrijani, Okrogli muzikantje, Štirje kovači, Ansambel
Mira Klinca, Alpski kvintet, Ansambel Nagelj, Ansambel Braneta Klavžarja, Ansambel Robija Zupana,
Ansambel Roka Žlindre, Alfi Nipič.
Prireditev bosta vodila Miro Klinc – Klobasekov Pepi in Maja Šturm.

VABILO
Občina Vransko, Gasilsko poveljstvo občine Vransko in Gasilska zveza Žalec vabijo na ogled požarne vaje
»Energetika 2011«, ki bo v petek, 21. oktobra 2011, ob 17. uri na industrijskem območju KIV Vransko.
Vaja bo predvidoma trajala eno uro. Sodelovalo bo 150 do 200 gasilcev iz celotne Gasilske zveze Žalec.

VABILO
Občina Vransko in Občinski odbor Zveze združenj borcev za vrednote NOB Vransko vabita na komemoracijo
ob dnevu spomina na mrtve, v ponedeljek, 31. oktobra 2011, ob 11. uri pri spomeniku padlih borcev na
Gorici.

OBVESTILO
Spoštovani odjemalci toplotne energije!
Obveščamo vas, da se priklapljamo na dodatni solarni sistem daljinskega ogrevanja, ki bo v sončnih dneh
delno, poleti pa povsem nadomestil kurjenje na biomaso.
Zaradi tega bo 15. 10. 2011 od 7. ure dalje prekinjena dobava toplotne energije. Prosimo, da si pred tem
dobro ogrejete objekte, da vam ne bo hladno. Ponovni zagon predvidevamo v večernih urah. Dobava
toplote bo občasno motena tudi med 17. in 21. oktobrom 2011.
Prosimo za razumevanje!
Energetika projekt d.o.o.
Štefan Golobič, direktor
tel : 041 724 202

OBVESTILO
Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na 6. redni seji dne 4. 10. 2011
obravnaval in v 1. branju sprejel naslednja predloga odlokov:
1. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
ter ju posreduje v javno obravnavo od 10. 10. 2011 do 30. 10. 2011 na krajevno običajen način.
Besedila Predlogov odlokov so na vpogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, v času uradnih ur
občinske uprave in so objavljena na spletni strani občine www.vransko.si.
Javna predstavitev odlokov bo v sredo, 19. 10. 2011, ob 16. uri v Inovacijskem centru Vransko, Vransko
66a.
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