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HKRATNA IZGRADNJA TOPLOVODA IN KANALIZACIJE NA VRANSKEM
Finančna sprejemljiva investicija za občane
Vizija občine Vransko je, da v prihodnjih letih postane vzorčni center za regionalni razvoj ogrevanja z
lesno biomaso, s tem pa pospeševalec izrabe obnovljivih virov energije.
Občina Vransko in Energetika Vransko bosta v sodelovanju s KIV Vransko že v letošnjem letu pričeli z izgradnjo
kotlovnice in s priključevanjem gospodinjstev na sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. V načrtu je
priključitev 200 gospodinjstev na območju trga Vransko. Izgradnja toplovoda bo potekala hkrati z izgradnjo
kanalizacije. Za dokončno izpeljavo finančno zelo zahtevne investicije smo se prijavili tudi na razpis Sklada za
svetovno okolje (GEF) za spodbujanje investicijskih projektov za energetsko izrabo lesne biomase pri Agenciji
za učinkovito rabo energije. S tem bodo občanom omogočili sofinanciranje priključkov. Prebivalci občine
Vransko, ki so tovrstnemu ogrevanju naklonjeni, bodo imeli s pogodbo zagotovljeno nižjo ceno ogrevanja.
Z namenom, da se razjasnijo vsa morebitna vprašanja v zvezi s stroški priključitve in ogrevanja ter njegovimi
prednostmi, bo v sredo, 8. julija 2003, ob 20. uri za vse potencialne uporabnike v Kulturnem domu organiziran
zbor krajanov. Udeležencem bodo na konkretnih primerih prikazani finančna investicija ter stroški ogrevanja
posameznega gospodinjstva. Možnost takšnega izračuna vam bo na voljo v uradnih urah, vsak torek med 7. in
8. uro zjutraj ter med 17. in 18. uro popoldne, v prostorih Energetike Vransko ter kasneje tudi na spletnih
straneh občine Vransko - www.vransko.si.
Po besedah župana Franca Sušnika je projekt pomemben tudi za razvoj in identiteto kraja. Celotna dodana
vrednost namreč ostaja v lokalni skupnosti, saj je proizvajalec tehnologije domače podjetje, pripravljena je tudi
shema za odkup lesne biomase od okoliških lesnih obratov in kmetov: »Naši dolgoročni načrti pa segajo izven
občinskih meja. Vizija je, da Vransko postane vzorčni center za regionalni razvoj ogrevanja z lesno biomaso, s
tem pa pospeševalec izrabe obnovljivih virov energije, med katere spada lesna biomasa. Ob tej priložnosti bi se
rad zahvalil občanom, ki so s podporo projektu omogočili več kot le nov način ogrevanja – umestitev Vranskega
v evropski prostor tistih, ki ustvarjajo trende v družbi.«
Obnovljivi viri energije predstavljajo pomemben vir primarne energije v Sloveniji, povečevanje njihovega deleža
pa je ena od prioritet energetske in okoljske politike države. Lesna biomasa je nadomestno gorivo za del
kurilnega olja, ki sedaj predstavlja energetski vir za 60 odstotkov ogrevalnih potreb. V Sloveniji, katere
pokritost z gozdovi je 54 odstotna, kar jo uvršča v evropski vrh, bi lahko precej večji delež potreb po toploti
zadovoljili s kurjenjem lesa, zlasti gozdnih ostankov, tehnološko manjvrednih sortimentov in odpadkov pri
predelavi. Dodatne informacije : Ludvik Krajnc, direktor
Energetika Vransko
Telefon: 03 703 41 42

»NAŠ DOM«
Na Vranskem se že nekaj časa pripravljamo na gradnjo doma za starejše. Želimo si zgraditi majhen dom v
domačem kraju. Imenoval se bo preprosto »NAŠ DOM« Zgrajen bo na zemljišču, ki je v lasti Župnije Vransko,
na robu centra trga Vransko. Lokacija zagotavlja oskrbovancem na eni strani naravno in mirno okolje, na drugi
strani pa primerno bližino storitev, ki jih nudi trg Vransko.
»NAŠ DOM« bo imel 40 ležišč. Od tega 20 v enoposteljnih sobah, 16 v dvoposteljnih sobah in 4 v dveh
apartmajih. Prav vsem oskrbovancem bo zagotovljena možnost koriščenja nadstandardnih storitev.
Do sedaj smo že pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, v začetku letošnjega leta smo ustanovili Zavod
sv. Rafaela Vransko, katerega registrirana dejavnost je socialno varstveno in zdravstveno delo ter druge
dobrodelne dejavnosti in oddali prijavo na javni natečaj Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za
podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Hkrati pa smo opravili še
mnogo podrobnosti, ki pogojujejo začetek gradnje »NAŠEGA DOMA«. Načrtujemo, da bomo konec julija ali v
začetku avgusta začeli z gradbenimi deli in da bo »NAŠ DOM« na Silvestrovo 2003 že pod streho.
»NAŠ DOM« bo oskrbovan nudil redno in oskrbovancem primerno prehrano, bivanje v ogrevanih in varovanih
prostorih, bivalno okolje prilagojeno njihovim zmožnostim in potrebam, zdravstveno oskrbo, razvijanje
preostalih psihofizičnih sposobnosti in nenazadnje nudil domačnost, sprejetost in tako z vsem navedenim
preprečeval socialno izključenost starejših. Ob nastanitvi v »NAŠEM DOMU« boste lahko na lastno željo del
pohištva prinesli s seboj. »NAŠ DOM« bo imel tudi malo kapelico, v kateri si bodo lahko oskrbovanci duhovno
odpočili. Načrtujemo, da bo ob polni zasedenosti doma v njem zaposlenih najmanj 18 ljudi, ki bodo po svojih
močeh in sposobnosti zagotovo dajali »NAŠEMU DOMU« tudi dušo in srce.
Izvedba velikega projekta (investicijska vrednost je 367 mio sit) je predvsem odvisna od naših finančnih
možnosti. Moramo priznati, da vsa sredstva še nimamo zagotovljena. Zato bomo v bližnji prihodnosti
organizirali številne akcije zbiranja sredstev.

V želji pridobiti dodatna sredstva za izgradnjo »NAŠEGA DOMA« smo se z organizatorji vranskih poletnih
večerov dogovorili, da bomo v sklopu prvega večera, to je v petek, 1. avgusta 2003 izvedli velik in bogat
srečolov. Takrat na Vranskem pričakujemo več tisoč ljudi iz vse Slovenije.
Vsem, ki se boste odločili, da s svojim prispevkom podprete naš projekt, bomo iskreno hvaležni in vam bomo
izrekli tudi javno zahvalo.
Vaše prispevke za naš srečolov nam lahko posredujete na naslov: Zavod sv. Rafaela Vransko, Vransko 144,
3305 Vransko. Vse dodatne informacije lahko dobite na tel.št. 041 640 405 – Martina ali 031 883 232 – Stanka.
V upanju, da ste morda pripravljeni naš projekt podpreti tudi finančno, dodajamo številko našega
transakcijskega računa, odprtega pri Banki Celje: 06000 – 0933 – 733 – 454.
Za vašo velikodušnost Bog plačaj!
Župnijska Karitas Vransko
Martina Felicijan

0BČINSKI SVET
V ponedeljek, 23. junija 2003, je potekala 5. redna seja občinskega sveta Občine
Vransko, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi in odloki:
1. Sprejet JE bil dnevni red in zapisnik 4. redne seje občinskega sveta z dne 22.04.2003 ter zapisnik
1. korespondenčne seje z dne 11.06.2003.
2. Podane SO bile naslednje tri pobude svetnikov:
- pobuda g. Franca Urankarja za izplačilo sejnin,
- pobuda g. Borisa Pikla za urejanje bankin in zapuščenih vozil ob cesti in
- pobuda g. Ivana Kokovnika zaradi slabega pritiska vode na pokopališču.
3. Informacija o poslovanju gospodarstva na območju UE Žalec v letu 2002:
Načelnik UE Žalec in ga. Žvikart sta predstavila rezultate gospodarjenja na območju UE Žalec s poudarkom
na občini Vransko. V razpravi so člani občinskega sveta izpostavili zaostajanje plač v primerjavi z državnim
povprečjem ter visoko stopnjo nezaposlenosti v občini Vransko in širše na območju Savinjske doline in
podprli prizadevanja občine za izboljšanje pogojev gospodarjenja.
4. Občinski svet Občine Vransko JE potrdil plan investicij na področju vodooskrbe na območju občine Vransko,
ki ga je predlagalo JKP Žalec.
5. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel sklep o podpisu pogodbe o sofinanciranju izgradnje Regijskega
centra za ravnanje z odpadki – CERO, s katerim občina Vransko zagotavlja vsem uporabnikom dolgoročno
možnost deponiranja odpadkov.
6. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor, s katerim je bila dopolnjena vsebina
pečata – štampiljka zavoda.
7. Občinski svet Občine Vransko JE na prošnjo staršev potrdil sofinanciranje druge vzgojiteljice v 2. razredu 9 –
letke v šolskem letu 2003/2004 – za pet ur tedensko in s tem, kljub veliko število učencev v oddelku, na
prošnjo staršev skupaj s šolo zagotovil kvalitetnejše poučevanje.
8. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinske splošne
knjižnice Žalec.
9. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel predlog sprememb Odloka o ureditvenem načrtu za obrtno
stanovanjsko cono Brode, s katerim je na željo in pobudo investitorjev omogočil združevanje parcel.
10. Župan je predložil v obravnavo Odlok o zaključnem računu proračuna občine Vransko za leto 2003. Po
uradni obrazložitvi je bila točka prekinjena in se bo obravnava zaključnega računa nadaljevala na
septembrski seji, ko bo Nadzorni svet podal poročilo.
11. Občinske svet Občine Vransko JE sprejel Načrt razvojnega programa občine Vransko za obdobje 2003 –
2006, ki je sestavni del Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2003.
12. Občinski svet Občine Vransko JE obravnaval tudi premoženjsko pravne zadeve:
1. Občinski svet Občine Vransko JE potrdil prenehanje pravice uporabe do stanovanj v Domu
upokojencev Vransko Občini Vransko in prenesel pravico uporabe na Društvo upokojencev Vransko,
ki je tudi stvarni lastnik omenjenih stanovanj.
2. Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k nakupu eno in pol sobnega stanovanja velikosti 53,16
m2 v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta Brode 24, last Jerman Vida, Nastran Janez,
Nastran Demeter in Kregar Polona in k temu stanovanju pripadajočega deleža na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter funkcionalnega zemljišča na parc. št. 810/2 in 810/3,
vl.št.145, k.o. Tešova, po predloženi cenitvi sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke o
vrednosti nepremičnine v znesku 4,208.100,00 SIT. Nakup se odobri za potrebe zagotovitve
socialnih in neprofitnih stanovanj, sredstva za plačilo kupnine pa se zagotovijo iz sredstev za
vzdrževanje v letu 2003 in 2004, zbranih na posebnem računu pri SIPRO Žalec.
3. Potrdi se prodaja parcelne številke 1601/2, v skupni površini 161 m2 in parcelne številke 1610/6, v
skupni površini 365 m2, obe k.o. Prekopa, Energetiki d.o.o. Vransko po dogovorjeni prodajni ceni
10 EUR/m2.

13. Obravnava tekočih zadev in informacij:
13.1. Občinski svet Občine Vransko JE obravnaval prispele vloge društev in organizacij za sofinanciranje v letu
2003 in ugodil sofinanciranje naslednjim društvom:
- Ustanova Mali vitez – Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka, v znesku 10.000,00 SIT, Združenje
multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica, v znesku 15.000,00 SIT, Društvo paraplegikov jugozahodne
Štajerske, Celje, v znesku 15.000,00 SIT, Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov bolnišnice Celje, v znesku
15.000,00 SIT, Društvo gluhih in naglušnih Celje, v znesku 25.000,00 SIT, Društvo cerebralne paralize Celje, v
znesku 25.000,00 SIT, Sožitje – Medobčinsko društvo za pomoč duševno prizadetim Žalec, v znesku
10.000,00 SIT, Zveza veteranov vojne za Slovenijo – OZ za SSD Žalec, v znesku 50.000,00 SIT, Veteransko
društvo sever za celjsko območje, v znesku 10.000,00 SIT, Medobčinsko društvo invalidov Žalec, v znesku
50.000,00 SIT, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje, v znesku 10.000,00 SIT, OZ RK Žalec –
pomoč ob izvedbi 50 – letnice krvodajalstva v znesku 25.000,00 sit in Zveza prijateljev mladine Slovenije,
Ljubljana – za akcijo Pomežik soncu – brezplačno letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, v znesku
10.000,00 SIT.
13.2. Župan poda občinskemu svetu informacijo o težavah lastnika parcele in objekta v gradnji Bena Jurjevca,
Aškerčeva 7, Celje, ki gradi ob gostišču Kropivšek. Gradnja njegovega poslovnega objekta je v celoti
onemogočena zaradi stalnih pritoževanj in nasprotovanj lastnice sosednje parcele z objektom.
14. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel Odlok o načinu in izvajanju gospodarske javne službe upravljanja
in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v občini Vransko. Občinski svet Občine
Vransko JE sprejel Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja. Sprejel je
tehnične pogoje za priključitev na toplovodno omrežje. Sprejel je tudi tarifni pravilnik za dobavo in odjem
toplote iz toplotnega omrežja, Občinski svet Občine Vransko JE dal soglasje k ceniku daljinskega ogrevanja
z lesno biomaso in soglasje k podpisu koncesijske pogodbe z Energetiko d.o.o. Vransko, Vransko 66, 3305
Vransko.
I.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
se je do sedaj sestal na dveh sejah. Na prvi je imenoval predsednika odbora g. Darka Kramarja iz Brodov ter
se dogovoril o načinu dela v bodoče.
Na drugi seji dne, 11.06.2003 je obravnaval 6 točk dnevnega reda in sprejel 30 sklepov, s katerimi je
občinskemu svetu podal mnenje k sprejemu ali odločanju v naslednjih zadevah:
1. pozitivno mnenje k : Odloku o ustanovitvi JZ Medobčinske splošne knjižnice Žalec in
Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Vransko-Tabor;
2. predlagal, da občinski svet ugodi prošnji OŠ Vransko-Tabor in staršev, za financiranje stroškov druge
vzgojiteljice v 2. razredu 9 – letke iz sredstev proračuna Občine Vransko za 5 ur tedensko;
3. obravnaval vlogo za odobritev dodatnega prevoza šolskih otrok s področja Planine ter sprejel odločitev, da
skupaj z OŠ Vransko pripravi temeljito analizo šolskih prevozov (usklajenost z zakonom, stroški, pogodba,
relacije, število otrok, oddaljenost ipd.) ter pred pričetkom šol.leta 2003/04 najde ustrezno rešitev;
4. obravnaval 25 prispelih vlog in prošenj društev in organizacij za sofinanciranje programov iz proračuna
Občine Vransko za leto 2003 ter predlagal pozitivno rešitev k 12 vlogam, k ostalim je podal negativno
mnenje.
II.
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
je prav tako imel dve seji: na konstitutivni seji dne, 02.04.2003 je za predsednika imenoval g. Emila Jelena iz
Vranskega ter se pogovoril o pristojnostih in nalogah odbora.
23.06.2003 so se člani odbora sestali na 2. redni seji, na kateri so obravnavali premoženjsko pravne zadeve ter
podali občinskemu svetu pozitivno mnenje k:
- sklenitvi kupoprodajne pogodbe oz. nakupu enega stanovanja v Brodeh 24 (last Nastran in solastniki),
- predlogu, da se Občina Vransko odpove pravici uporabe do dveh stanovanj v Domu upokojencev Vransko,
Vransko 143/a in
- k odprodaji dveh parcel Energetiki d.o.o. Vransko, ki je po zemljiškoknjižnem izpisku pot, last Občine
Vransko, k.o. Prekopa in se nahaja znotraj zazidalnega načrta poslovno - trgovsko - obrtne cone v Čepljah,
v naravi pa te funkcije nima več.
III.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
je na prvi seji imenovala predsednika komisije g. Franca Urankarja iz Zahomc, nato pa izvedla potrebne
postopke za izvolitev članov: Nadzornega odbora, 4-ih odborov delovnih teles občinskega sveta, 12 vaških
odborov ter trškega odbora;
Dne 07.02.03 jena 2. redni seji sprejela sklep o Objavi javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Vransko za
leto 2003 in opravila pregled in obravnavo prispelih predlogov oz. kandidatur za imenovanje delovnih teles
občinskega sveta (odborov), Nadzornega odbora in vaških ter trškega odbora in oblikovala predlog sklepa
občinskemu svetu za izvolitev delovnih teles (odborov), Nadzornega odbora in vaških ter trškega odbora;
Na 3. seji dne, 17.02.2003 je izvedla uskladitev predlogov oz. kandidatnih list ter pripravila predlog sklepa za
izvolitev organov na občinskem svetu.
Na 4. redni seji dne, 14.04.2003 so člani obravnavali prispele predloge za podelitev priznanj Občine Vransko ter
ga posredovali občinskemu svetu v obravnavo in sprejem in določili plačo županu.

IV.
Odbor za kmetijstvo
se je sestal na dveh sejah. Na prvi seji je imenoval za predsednika odbora g. Ivana Dolinška, v nadaljevanju so
člani odbora razpravljali o tekoči problematiki v kmetijstvu. Druga seja odbora je bila 11.06.2003, na kateri je
odbor obravnaval 4 točke dnevnega reda in sprejel naslednje sklepe:
1. Pregledal prispele vloge na razpis »Pomoč kmetijam«, ugodno rešil 55 popolnih vlog, 8 vlagateljev je
pozval na dopolnitev vloge in eno vlogo zavrnil, ker ni bila oddana v roku.
2. Nadaljuje se sofinanciranje osemenjevanje plemenic, ukine se sofinanciranje dežurne službe z
01.07.2003 dalje.
3. Ugodi se dotaciji čebelarskemu društvu v višini 500,00 SIT / na panj,
4. Ugodi se sofinanciranje Društva rejcev drobnice celjske in koroške regije v višini 50.000,00 SIT.

OBVESTILO: POPIS ŠKODE PO SUŠI
Na podlagi obvestila Uprave RS za zaščito in reševanje in Sklepa o imenovanju
občinske popisne komisije, OBVEŠČAMO VSE OBČANE, DA LAHKO V ČASU OD
07.07.2003 – 18.07. 2003 VSAK DAN PRIJAVIJO poškodovanost kmetijskih kultur
zaradi suše na občinski upravi. Prijavitelji imejte s seboj subvencijske obrazce.
Obrazec za prijavo škode dobite pri ga. Papinutti.
PRIREDITVE V MESECU JULIJU IN AVGUSTU:
-

PRIREDITVE V JULIJU 2003

DATUM
NAZIV PRIR.
KRAJ PRIREDITVE
sobota, 19.07.2003, Poletni večer na Cerkev sv. Hieronima na Taboru
ob 20.30 uri
Taboru
- VRANSKI POLETNI VEČERI 2003
DATUM
petek, 01.08.2003,
ob 20. 00 uri

NAZIV PRIR.
Klobasekov Pepi
praznuje

sobota, 02.08.2003,
ob 20. 00 uri
nedelja, 03.08.2003,
ob 14.00 uri

Zvestoba se
nagrajuje
5. tradicionalno
tekmovanje
harmonikarjev
petek, 08.08.2003,
Koncert glasbenih
ob 20.00 uri
skupin –
Hailenstein, Pero
Lovšin, 6pack
Čukur
sobota, 09.08.2003, Sobotni večer na
ob 20.00 uri
Vranskem
nedelja, 10.08.2003, Dorijeva maša in
ob 10.00 uri
posvetitev
gasilskega vozila

ORGANIZ.
KONT. OSEBA
Turistično
Vladimir
društvo Vransko Rančigaj
KONT. OSEBA

TELEFON
572 51 20

KRAJ PRIREDITVE
šotor pri Pekarni Brglez

ORGANIZATOR

šotor pri Pekarni Brglez

Kolektiv Brglez

Roman Brglez

070 310 322

šotor pri Pekarni Brglez

PGD Ločica

Jože Urankar

041 783 855

šotor pri Pekarni Brglez

Klub mladih
Vransko

Aleksander
Reberšek

041 800 490

Jože Urankar

041 783 855

Zavod za muzejsko, Suzana Felicijan
kulturno, turistično
Bratož
in športno dejavnost
Vransko

TELEFON
031 210 298

VSTOPNINE NI !!!

šotor pri Pekarni Brglez
šotor pri Pekarni Brglez

PGD Ločica

- ŠPORTNE PRIREDITVE V JULIJU IN AVGUSTU 2003
sobota,
19.07.2003
sobota,
26.07.2003
OB PETKIH

Odbojka na mivki - trojke

Odboj. igrišče Jakov dol

ŠD Vransko

Jože Kapus

031 553 541

Nogometna tekma STARI :
MLADI
NOČNA LIGA V MALEM
NOGOMETU

Videm Vransko

NK Vransko

OŠ VRANSKO

NK Vransko

Marjan Štrumbelj,
Dani Jesenik
DANI JESENIK

572 51 98
705 51 41
705 51 41

TENIS KLUB TRŠCA, BRODE 9, VRANSKO VABI NA TEČAJ TENISA ZA OTROKE IN ODRASLE, KI BO
- od 21.07.2003 do 26.07.2003 in
- od 04.08.2003 do 09.08.2003.
Tečaj traja 6 dni po dve uri, od 18.00 – 20.00 ure. Prijave oz. informacije sprejemamo vsak dan na tel. št. 041
970 535 ali v popoldanskem času v klubskih prostorih. Prijave sprejemamo vsaj tri dni pred začetkom tečaja.
Cena tečaja je 5.000 SIT. Tečaj je pod strokovnim vodstvom g. Toneta Laha.
VSI LJUBITELJI TENISA VLJUDNO VABLJENI!

