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Informacija o gradnji kanalizacije in čistilne naprave
Občina Vransko in Javno komunalno podjetje Žalec v letošnjem letu nadaljujeta z izgradnjo fekalne kanalizacije za
območje trga Vransko in večjega dela vasi Brode. Čistilna naprava bo zgrajena na levem bregu Podgrajščice nasproti
bencinske črpalke, med naseljema Brode in Vransko. Gradnja kanalizacije in čistilne naprave predstavlja zahteven in
drag poseg v prostor, ki bo v našem primeru združen z istočasno izgradnjo toplovodnega omrežja za trg Vransko.
Stroške izgradnje kanalizacije in čistilne naprave ocenjujemo na preko 250 milijonov tolarjev.
Predvidevamo, da bo že v drugi polovici prihodnjega leta možno priključevanje na novozgrajeno kanalizacijo s
čistilno napravo. Lastnike stanovanjskih objektov in druge potencialne uporabnike zato obveščamo, da je
že možno skleniti pogodbo za priklop na kanalizacijsko omrežje.
Možnost priklopa na kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo predstavlja nedvomno višji bivalni standard, omogoča
ukinitev obstoječih greznic in vseh stroškov povezanih z vzdrževanjem in praznjenjem le teh, znižanje taks za
obremenjevanje voda in dolgoročno zagotavlja čistejše in prijaznejše bivalno okolje.
Pogoj za priklop na kanalizacijsko omrežje je predhodno plačilo prispevka, ki za gospodinjstva znaša 1250 EUR v
tolarski protivrednosti. Odmero prispevka na podlagi odloka in sklepa občinskega sveta z dne 23. decembra 2002
(Uradni list RS št. 3/2003) določi z odločbo Občinska uprava občine Vransko.
Vsem gospodinjstvom, ki se bodo odločila za priklop na kanalizacijsko omrežje je omogočeno tudi obročno
odplačevanje prispevka in sicer brezobrestno za obdobje enega leta in po veljavni kreditni obrestni meri Banke Slovenije
za obdobje daljše od enega leta. Obdobje plačila prispevka za priklop na kanalizacijo pa ne more biti daljše od treh let.
Podrobnejše informacije lahko dobite na občini Vransko. Do konca tega leta pa Vas bo obiskal tudi naš
predstavnik in Vam ponudil v podpis pogodbo za priklop na kanalizacijo.
Prepričan sem, da boste izkoristili možnost istočasnega priklopa na kanalizacijsko in toplovodno omrežje in se s tem
izognili nepotrebnim stroškom in neprijetnostim, ki nujno spremljajo takšne gradbene posege.
Vransko, septembra 2003

Ž U P A N Franc Sušnik

Podpis pogodbe za izgradnjo doma za starejše na Vranskem
V tokratnem prispevku glasila naše občine se vam želimo iskreno zahvaliti najprej za številne darovane dobitke za
srečelov, ki ga je Župnijska Karitas Vransko izvedla na prvem izmed letošnjih Vranskih večerov. Vsak dobitek je imel
svojega darovalca. Vsem darovalcem iskrena hvala. Bilo je prvič, da smo se v okviru Župnijske Karitas Vransko lotili
izvedbe srečelova.
Kot drugo se želimo zahvaliti vsem, ki ste pridno kupovali srečke. Res je bila sreča nekaterim bolj naklonjena kot
drugim. Naj vas tolaži dejstvo, da ste z nakupom vsake srečke prispevali svoj kamenček v velik mozaik NAŠEGA DOMA.
Hvala vam.
Posebna zahvala velja vsem tistim, predvsem gospodu Romanu Brglezu, ki so nam omogočili izvedbo srečelova.
Za NAŠ DOM smo izdelali tudi logotip. Ta s svojo streho v modrem za katero zahaja rumeno – oranžno sonce s tremi
žarki in napisom NAŠ DOM ponazarja, da bo pod streho NAŠEGA DOMA prostor za ljudi različnih življenjskih izkušenj v
tretjem življenjskem obdobju. Zaposleni v NAŠEM DOMU pa bodo te ljudi s svojim delom prijazno ogreli, kot nas
ogrejejo žarki zahajajočega sonca.
V torek, 16. septembra 2003 pa se je zgodil nov pomemben korak na poti do gradnje NAŠEGA DOMA. Predstavnik
podjetja CMCelje, gospod Franci Skok, in gospod župnik Jože Turinek, kot predstavnik investitorja sta podpisala
pogodbo o izgradnji doma za starejše na Vranskem. V začetku tega tedna je bila s strani pristojne službe izvedena še
uradna zakoličba objekta. Tako je sedaj vse na red, da bo podjetje CMCelje pričelo z gradnjo. Če bodo vremenske
razmere dopuščale, sicer pa nekoliko kasneje, bo objekt do konca leta pod streho. Končni cilj projekta NAŠ DOM ostaja
sprejem prvih oskrbovancev v dom v letu 2005.
Župnijska Karitas Vransko Martina Felicijan

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO
V ponedeljek, 22. septembra 2003 je potekala 6. redna seja občinskega sveta Občine Vransko, na
kateri so bili sprejeti naslednji sklepi in odloki:
1.
Sprejet JE bil dnevni red, zapisnik 5. redne seje občinskega sveta z dne, 23.06.2003 ter zapisnik 1. izredne seje občinskega
sveta z dne, 05.07.2003.
2. Podane SO bile naslednje pobude in vprašanja svetnikov:
- vzdrževanje cest in urejanje bankin na cestah: Vransko - Vologa, Ločica - Jakov dol in Vransko - Tešova - Čreta
- sistematski pregledi otrok – kako je zadeva urejena, da določeni otroci niso klicani na sistematski pregled ob določeni starosti,
naslednji pa se opravi šele, ko so stari 5 let?
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinske splošne knjižnice Žalec – ta točka je bila umaknjena z dnevnega reda.
4. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel Strokovne podlage za razglasitev etnoloških spomenikov v Občini Vransko, ki jih je
izdelal ZVKDS Celje v marcu 2003.
5. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel Odlok o razglasitvi etnoloških spomenikov v Občini Vransko v 1. branju in ga posreduje
v 30 dnevno javno obravnavo. Občina Vransko v času javne obravnave organizira skupni sestanek z vsemi 11 lastniki predlaganih
etnoloških spomenikov, predstavniki ZVKDS in predstavniki občine.
6. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel sklep o začasnem priklopu 3 gospodinjstev na javni vodovod Tešova. Zaradi hudega
pomanjkanja vode v zaselku Vransko – Briše se začasno priklopijo na javni vodovod Tešova naslednji uporabniki:
- Šoštar Franc, Vransko 154,
- Lesjak Franc, Vransko 152a in
- Lesjak Ida, Vransko 152.
Novi uporabniki bodo priklopljeni na javni vodovod Tešova do izgradnje vodovoda Vransko – Briše. Priklop se izvede v skladu s pogoji
Vaškega odbora Tešova. V primeru pomanjkanja vode v javnem vodovodu Tešova se ukrepi reduciranja porabe vode izvedejo najprej
pri navedenih treh uporabnikih vode.
7. Občinski svet Občine Vransko predlaga, da se zaradi nejasnosti, izraženih v razpravi glede pogojev, možnosti in cene priključitve
uporabnikov na javni vodovodni sistem ponovno organizira sestanek z vsemi zainteresiranimi uporabniki iz Malih Prapreč, na katerem
predstavniki JKP Žalec podajo konkretne informacije in odgovore na izražene dileme ter predstavijo vse možnosti čimprejšnje
priključitve uporabnikov na javni vodovod. Za sklic sestanka se zadolži občinska uprava.
8. Občinski svet Občine Vransko SE JE seznanil s poslovanjem Energetike d.o.o. Vransko v obdobju od 01.01.2002 – 31.12.2002 in
aktivnostmi v letu 2003.
9. Občinski svet Občine Vransko predloga o pristopu k izgradnji skupnega informacijskega portala Spodnje Savinjske doline,
izraženega v predloženem Pismu o nameri NI sprejel.
10. Premoženjsko pravne zadeve:
10.1. Občinski svet Občine Vransko odstopa vlogo za odkup zemljišča družbeniku, podjetju ENERGETIKA PROJEKT d.o.o. Vransko,
Vransko 66, 3305 Vransko, ki je registrirana za dejavnost prometa z nepremičninami.
11. Občinski svet Občine Vransko soglasno SPREJME sklep, s katerim se dovoli odpis terjatev do pokojne Florjan Frančiške iz
naslova neporavnane najemnine za stanovanje Vransko 143/a za mesec junij 2003 v znesku 5.911,00 SIT.
IZREDNA SEJA:
Na 1. izredni seji, ki je bila v soboto, 05.07.2003 je Občinski svet Občine Vransko soglašal s pogoji ustanovitve družbe z omejeno
odgovornostjo ENERGETIKA PROJEKT d.o.o. Vransko, komunalno podjetje in s podpisom Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo pooblastil Župana Občine Vransko Franca Sušnika.

OBVESTILO O JAVNI OBRAVNAVI PREDLOGA
»ODLOKA O RAZGLASITVI ETNOLOŠKIH SPOMENIKOV V OBČINI VRANSKO«
Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke, ustanove, društva, organizacije – pravne in fizične osebe,
da je na svoji 6. redni seji dne, 22.09.2003 obravnaval in v 1. branju sprejel predlog Odloka o razglasitvi etnoloških
spomenikov v Občini Vransko. S sklepom št. 130 pa navedeni predlog Odloka
POSREDUJE
v 30 dnevno obravnavo na krajevno običajen način. Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete svoje pisne
pripombe ali predloge na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko ali jih vložite osebno v tajništvu občine.
Strokovne podlage, ki jih je izdelal ZVDKS, OE Celje in predlog odloka so vsem zainteresiranim na vpogled v času
uradnih ur občinske uprave.
Vse informacije za odrasle na enem mestu
Do nedavnega so odrasli, ki so se odločali za kakršnokoli obliko izobraževanja, težko dobili vse informacije in nasvete v
zvezi z izobraževanjem na enem mestu. Zato smo septembra 2001 pod okriljem Andragoškega centra Slovenije odprli
Svetovalno središče Žalec, ki deluje v okviru UPI – Ljudske univerze Žalec.
V središču posamezniku pomagamo, da izbere ustrezen program in da organizacijsko ter vsebinsko pravilno načrtuje
svojo izobraževalno pot. V na ta namen imamo na voljo informacije o vseh izobraževalnih programih v lokalnem
okolju za pridobitev izobrazbe (srednješolski, višješolski, visoki in univerzitetni programi), informacije o
jezikovnih, računalniških ter drugih izobraževalnih programih. Prav tako nudimo informacije o izobraževalnih
programih za brezposelne, o izobraževalnih programih obrtnih in gospodarskih zbornic, socialnih in zdravstvenih
ustanov, knjižnic, muzejev, ipd.
V našem središču odrasle podpiramo tudi med samim procesom izobraževanja, zlasti pri organizaciji in spremljanju
učenja ter pri odpravljanju težav, ki jih imajo pri učenju. Seznanjamo jih z organiziranimi oblikami učne pomoči in
možnostmi inštrukcij. Ob koncu izobraževanja pa lahko posameznik z našo pomočjo oceni uporabnost pridobljenega
znanja ter načrtuje svojo nadaljnjo delovno, osebno in izobraževalno pot. Svetujemo tudi pri pridobitvi štipendij
in posojil ter glede možnosti zaposlovanja.

Naša informativno – svetovalna dejavnost poteka:
- po telefonu, na številki 03 713 35 65;
- v obliki osebnega svetovanja na sedežu UPI – Ljudske univerze Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6;
- s tiskanim gradivom, ki je na voljo v prostorih Svetovalnega središča Žalec;
- po elektronski pošti na naslovu: ISIO@upi.si.
V prvem letu delovanja smo nudili preko tisoč informativno – svetovalnih storitev, kar zagotovo dokazuje našo
potrebnost v širšem lokalnem okolju. Takšna informativno – svetovalna dejavnost je v našem okolju nova, zato bi jo
radi občanom čim bolj približali, zlasti še, ker je za vse stranke brezplačna.
Vse odrasle zato vabimo, da nam pišejo ali da se osebno oglasijo ter tako izkoristijo našo
BREZPLAČNO informativno – svetovalno dejavnost.

Mihaela Anclin, Svetovalno središče Žalec Napaka!

- OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB SPODNJE IN ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE
- DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE – OBČINSKI ODBOR ŽALEC
- OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO SPODNJE SAVINJSKE DOLINE ter
- VETERANSKO DRUŠTVO SPODNJE SAVINJSKE DOLINE »SEVER« ODBOR ŽALEC

VABIJO
na tradicionalno proslavo in srečanje v počastitev prve frontalne bitke slovenskih partizanov z okupatorjevo vojsko –
oktobra 1941, ki bo na Čreti v soboto, 4. oktobra 2003, ob 11. uri. Proslava bo ob vsakem vremenu!
VLJUDNO VABLJENI!
OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO
NOVOSTI TA MESEC:
Čas odprtosti za uporabnike od oktobra 2003 dalje:
- FALLACI, Oriana: Bes in ponos
- SOBOTA od 09.00 – 12.00 ure
- LAJOVIC, Dušan: Med svobodo in rdečo zvezdo
- TOREK od 14.00 – 18.00 ure
- Znamenite osebnosti tisočletja
- SREDA od 12.00 – 16.00 ure
- ILC, Marija: Zmeraj sestra Vendelina
- PETEK od 12.00 – 16.00 ure
- RENNE: Jem skoraj vse
- STOTT, Carollle: Najlepša knjiga o astronomiji
- TAGHOLM, Sally: Najlepša knjiga o letnih časih
Informacije na telefon: 703 12 80
- PYE, Claire: Divji svet prihodnosti
- CHEVALLIER, Andrew: Zeliščna zdravila
- HARPER, Jennifer: Razstrupljanje
- URSELL, Amanda: Vitamini in minerali
Poleg izposoje knjig in videokaset vam knjižnica nudi uporabo interneta, tiskanje in fotokopiranje.
12. SREČANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH OBČANOV
Župnijska Karitas Vransko vsako leto pripravi srečanje bolnikov in starejših nad 70 let. Letos je bilo v nedeljo, 21.
septembra 2003. Sončno in toplo vreme je omogočilo, da se je maše v župnijski cerkvi sv. Mihaela udeležilo res lepo
število bolnikov in starostnikov.
Mašo je daroval gospod Jože Zupančič, ki je skupaj z domačim župnikom Jožetom Turinekom mnogim med njimi podelil
zakrament svetega maziljenja. Ob koncu je domači župnik poudaril pomen vsakoletnega srečanja, hkrati pa se je vsem
zahvalil za njihove molitve, bremena bolezni in starosti, ki jih darujejo Bogu, ki jim pomaga, da zmorejo nositi križ
vsakdana. Posebej je pozdravil vse, ki sicer ne zmorejo vsako nedeljo k maši, ki živijo po raznih domovih v drugih
občinah, a so jim svojci omogočili udeležbo pri maši.
Srečanje se je nadaljevalo v gostišču Slovan, kjer je zbrane pozdravila vodja župnijske Karitas Vransko, Martina
Felicijan, kot vsa leta pa jih je tudi tokrat nagovoril župan Občine Vransko, Franc Sušnik. Kot je rekel, je vesel, da je v
občini toliko starejših občanov, mnogo še zelo vitalnih, za kar gre zagotovo zahvala dobro organizirani zdravstveni
službi, obema zdravnicama in drugemu zdravstvenemu osebju, pa tudi njim samim, ki skrbijo za svoje zdravje, kolikor
se pač da. Pozdravil je udeležence, ki sicer živijo v domovih za starejše na Polzeli, v Grmovju in drugod in z veseljem
povedal, da je ravno v tem tednu župnik Jože Turinek podpisal pogodbo z izvajalcem del za izgradnjo doma starejših na
Vranskem – Našega doma, kakor se projekt imenuje, ki bo čez nekaj let mnogim občanom Vranskega omogočil, da
bodo jesen življenja lahko preživljali v domačem kraju, v neposredni bližini župne cerkve in blizu svojih sorodnikov. Po
planu naj bi bil dom do božiča že pod streho. To novico so navzoči sprejeli z aplavzom.
Program je lepo povezovala Janja Golob, Barbara Novak je zaigrala na klaviature in zapela, pesnik Tomaž Mahkovic je
recitiral svojo pesem, ki opisuje vasi in vasice, potoke in potočke, skratka celo Vransko občino. Za dobro razpoloženje je
poskrbel Tom Zore s harmoniko. Po okusnem kosilu so člani Karitas vsem udeležencem izročili spominček – križec in
vrtnice, ki jih je v ta namen podarilo vrtnarstvo Sadika z Vranskega.
Maša, skupno kosilo, tople besede in veselje ob srečanju – vse to bo, kot topli jesenski sončni žarki spremljalo starejše
in bolne do srečanja prihodnje leto. Marinka Mošnik

- PRIREDITVE V MESECU OKTOBRU, NOVEMBRU IN DECEMBRU 2003:
DATUM

NAZIV PRIR.

sobota,
04.10.2003
sobota,
25.10.2003
sobota,
01.11.2003
nedelja,
09.11.2003
sobota,
29.11.2003
petek,
26.12.2003
Objavljeno
kasneje!

Proslava na Čreti

KRAJ PRIRED. ORGANIZATOR

Pri spomeniku
na Čreti
Kokoška Petunija/lutkovna Kulturni dom
predstava
Vransko
Komemoracija ob dnevu
Gorica
mrtvih
komedija Detektiv Megla / Kulturni dom
KUD Polzela
Vransko
Zakleta princesa /
Kulturni dom
lutkovna predstava
Vransko
Prireditev ob Dnevu
Kulturni dom
samostojnosti
Vransko
Koncert s skupino
Kulturni dom
Modrijani
Vransko

OOZB NOV Sp.
Savinjska dolina
Zavod za MKTŠ
dejavnost Vransko
ZB NOV Vransko,
Zavod
Zavod za MKTŠ
dejavnost Vransko
Zavod za MKTŠ
dejavnost Vransko
Zavod za MKTŠ
dejavnost Vransko
Zavod za MKTŠ
dejavnost Vransko

KONT. OSEBA

TELEFON

Rado Cilenšek

03 571 59 52

Suzana Felicijan 031 210 – 298
Bratož
Vojko Kropivšek 041 641 – 922
Suzana
Bratož
Suzana
Bratož
Suzana
Bratož
Suzana
Bratož

Felicijan 031 210 – 298
Felicijan 031 210 – 298
Felicijan 031 210 – 298
Felicijan 031 210 – 298

- ŠPORTNE PRIREDITVE V MESECU OKTOBRU, NOVEMBRU IN DECEMBRU 2003
nedelja, 05.10.2003, Tenis turnir
ob 10. uri
sobota, 11.10.2003 Tekmovanje v rolanju
sobota, 15.11.2003,
ob 15.30 uri
sobota, 29.11.2003
sobota, 06.12.2003

Tenis igrišče v Preboldu

ŠD Vransko

Jože Kapus

031 553 – 541

ŠD Vransko

Jože Kapus

031 553 – 541

Turnir v odbojki

Asfaltno igrišče za OŠ
Vransko
Osnovna šola Vransko

ŠD Vransko

Jože Kapus

031 553 – 541

Odbojkarski turnir - moški
Odbojkarski turnir - ženske

Telovadnica OŠ Vransko
Telovadnica OŠ Vransko

ŠD Vransko
ŠD Vransko

Jože Kapus
Marija Blatnik

031 553 – 541
040 270 – 791

- RAZPORED NOGOMETNIH TEKEM MČL - lige ČLANI – JESEN 2003:
DATUM IN URA
TEKMA
KRAJ
11.10.2003 ob 15.30. uri
VRANSKO : OPLOTNICA
Nogometno igrišče Vransko
25.10.2003 ob 15. uri
VRANSKO : TRISTAR
Nogometno igrišče Vransko
- KINO VRANSKO – PREDSTAVE V MESECU OKTOBRU
petek, 03.10.2003
MATRICA - RELOADED
petek, 10.10.2003
BUTEC IN BUTEC
petek, 17.10.2003
BESNO MAŠČEVANJE
petek, 24.10.2003
PRAVILA SLAČENJA
petek, 31.10.2003
KAR SI DEKLE ŽELI

2003:
- znanstveno fantastični triler
- komedija
- akcijski triler
- erotična komedija
- romantična komedija

Predstave so vsak petek ob 19. uri, razen v izrednih primerih, ko je dvorana zasedena za druge dejavnosti, takrat predstava
odpade. Prosimo za razumevanje!

V imenu Kluba mladih Vransko se zahvaljujem vsem sponzorjem, ki so prisluhnili naši prošnji za
financiranje koncerta VRANSKO SUMMER NIGHT 2003
Roman Brglez s.p., Občina Vransko, Nivo Celje d.d., Mlada Slovenija, Energetika Vransko d.o.o., Izletnik Celje d.d.,
Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko, Elektro Turnšek - Janko Turnšek s.p., C- ring
računalništvo d.o.o., Geneza Zavod Vransko, Mizarstvo Kovač Mozirje, Študentski servis Delavc, Zavarovalnica Maribor
PE Celje, Voc Celje d.d., Študentski servis Maribor, Boštjan Brglez s.p., Turinek Jože, Darin, Študentski servis Celje,
Mitnica d.o.o., Oblačila Viktor, Avtoprevozništvo in G.M., Podpečan Zvone, Pečovnik Andrej - *PAN*, Mizarstvo Korun
Šentrupert, Gostišče Slovan, Filač Jakob s.p., Lekarna Vransko, Marija Brišnik s.p., Proizvodnja in trgovsko podjetje
Gotard d.o.o., Papirnica Lan d.o.o., Pogrebne storitve Ropotar, Kmetijska zadruga Vransko z.o.o., Mizarstvo Bogataj,
Bogataj Vinko s.p., Kemična čistilnica, Ljudmila Pikelj, KTTD Mlin Zdešar s.p., Petrol Vransko, Kranjc Boštjan s.p.,
Sadika, Šmit Jože s.p., Gostilna Kropivšek, Kropivšek Anton, Izpušni sistemi, kovinska galanterija, Marn Slavica
s.p., Veltrag d.o.o. Latkova vas, Bistro Ančka, Pikl Ančka s.p., Avtokleparstvo in vulkanizerstvo Bojan Štrajhar s.p.,
Gostišče Štorman, Caffe Tropic Žalec d.o.o., Banka Celje d.d., Radio Bakla 97.7, 93.3, Moj Radio 107.0, Jože Brus,
Radijski moderator RGL, radio 94 Postojna.
Prav tako gre posebna zahvala tudi naslednjim osebam in društvom, ki so veliko pomagale in pripomogle,
da je koncert Vransko Summer Night 2003 uspel:
Roman Brglez, župan Občine Vransko Franc Sušnik, Vlado Rančigaj, dr. Pavla Rode Zalokar, Jadranka Kramar, Rosita
Papinutti, Aleksander Borštner, Alexandra Kumer, Suzana Felicijan Bratož, Slavko Skok, Miro Klinc, gasilci prostovoljnih
društev OP Vransko, člani Kluba mladih Vransko
in vsem krajanom Občine Vransko, ki so to noč potrpeli ob malce glasnejši glasbi.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat ISKRENA HVALA!
S spoštovanjem, Aleksander Reberšek, predsednik Kluba mladih Vransko.

