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OBČINA VRANSKO 
 

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko, sklicuje 
 

PROSTORSKO KONFERENCO 
 

za namen Sprememb, dopolnitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za 
obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – 
dopolnitev v letu 2003, 
 

ki bo v četrtek, 23. oktobra 2003, ob 19. uri v Kulturnem domu Vransko. 
 

Občina Vransko razpisuje prostorsko konferenco z namenom pridobiti priporočila in uskladiti interese za 
načrtovani poseg, zato vabimo vse zainteresirane, da se je udeležijo. 
          Župan Občine Vransko 
          Franc Sušnik 
                
 

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 7. člena Programa 
priprave izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenega načrta za območje Parka tehnične kulture (Uradni 
list RS, št. 44/02) in 30. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS št. 24/99) je župan Občine Vransko 
sprejel  
 

SKLEP 
 

o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za park tehnične kulture z avtodromom Čeplje 
 

1. člen 
Javno se razgrne osnutek Ureditvenega načrta za park tehnične kulture z avtodromom Čeplje, ki ga je 
izdelalo podjetje Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, št. projekta 695/02 oktobra 2003, vključno s PVO za 
park tehnične kulture z avtodromom Čeplje (Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, št. proj. 691/03 oktober 
2003) in ostalimi izbranimi strokovnimi podlagami. 

 

2. člen 
Osnutek Ureditvenega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Občine Vransko, Vransko 59, v sejni sobi za čas 
30 dni. Javna razgrnitev bo potekala od 20.10.2003 do 19.11.2003. 
 

3. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava, ki bo potekala v Kulturnem domu Vransko, dne  
12.11.2003, ob 18.00 uri. 

4. člen 
Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog 
pisno v knjigo pripomb ali pošljejo na Občino Vransko, Vransko 59, Vransko. 
 

5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

Vransko, dne 10. oktobra 2003 
Številka: 350-03/26-03/FS       Župan Občine Vransko 
          Franc Sušnik 

V A B I L O  
 

Ob zaključku meseca požarne varnosti smo za Vas pripravili naslednje aktivnosti in Vas vabimo, da si jih 
ogledate v čim večjem številu: 
 

1./ PETEK, 24. oktobra  2003: 
• ob 17. uri: pregled in polnjenje gasilnih aparatov v Gasilskem domu Vransko za občane Občine 

Vransko (obvezni pregled aparatov za gašenje v gospodinjstvih je vsaki dve leti). Možen je tudi 
nakup aparata za gašenje. 
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2./ NEDELJA , 26. oktobra  2003: 
• ob 10.30 uri: občinska gasilska vaja – gašenje požara na težje dostopnem terenu  
    (Podgrad – kompleks Tabor); 
• na vaji sodelujejo vsa štiri prostovoljna gasilna društva občinskega poveljstva Vransko z vso 

razpoložljivo gasilsko tehniko in reševalno opremo! 
 

Lepo vabljeni, gasilci se veselimo srečanja z Vami! 
 

Župan občine Vransko 
Franc Sušnik 

Poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva 
Vladimir Reberšek  

 
V A B I L O 

Na občnem zboru upokojencev je bila izražena želja po večji informiranosti starejših o delu občine Vransko. 
Zato organiziramo »POGOVOR Z ŽUPANOM«, ki bo 
 

v nedeljo, 26.10.2003, ob 10.30 uri v Kulturnem domu Vransko. 

V naši občini je mnogo aktivnosti, ki zanimajo starejšo populacijo, kot tudi mlado (kanalizacija, ogrevanje, 
dom za ostarele, obrtna pozidava, načrti za v prihodnje itd.) Zato vabimo poleg upokojencev tudi vse ostale, 
ki jih tovrstna informacija zanima, da pridejo in postavljajo vprašanja.  
Verjamemo, da bomo v enournem pogovoru zadostili svojim željam po informacijah. 
Iskreno vabljeni! 
 

- PRIREDITVE V MESECU OKTOBRU, NOVEMBRU IN DECEMBRU 2003: 

DATUM NAZIV PRIR. KRAJ PRIR. ORGANIZATOR KONT. OSEBA TELEFON 
sobota, 25.10.2003, 
ob 10. uri 

Kokoška Petunija / 
lutkovna predstava 

Kulturni dom  
Vransko 

Zavod za MKTŠ 
dejavnost Vransko 

Suzana Felicijan 
Bratož 

031 210 – 298 

sobota, 01.11.2003 Komemoracija ob dnevu 
mrtvih 

Gorica ZB NOV Vransko, 
Zavod 

Vojko Kropivšek 041 641 – 922 

nedelja, 09.11.2003, 
ob 17. uri 

komedija Detektiv Megla / 
KUD Polzela 

Kulturni dom  
Vransko 

Zavod za MKTŠ 
dejavnost Vransko 

Suzana Felicijan 
Bratož 

031 210 – 298 

sobota, 29.11.2003, 
ob 10. uri 

Zakleta princesa / 
lutkovna predstava 

Kulturni dom  
Vransko 

Zavod za MKTŠ 
dejavnost Vransko 

Suzana Felicijan 
Bratož 

031 210 – 298 

 

- ŠPORTNE PRIREDITVE V MESECU OKTOBRU, NOVEMBRU IN DECEMBRU 2003 

sobota, 15.11.2003, 
ob 15.30 uri 

Turnir v odbojki Osnovna šola Vransko ŠD Vransko Jože Kapus 031 553 – 541 

sobota, 29.11.2003 Odbojkarski turnir - 
moški 

Telovadnica OŠ Vransko ŠD Vransko Jože Kapus 031 553 – 541 

sobota, 06.12.2003 Odbojkarski turnir - 
ženske 

Telovadnica OŠ Vransko ŠD Vransko Marija Blatnik  040 270 – 791 

 

V soboto, 25.10.2003, ob 15. uri ste vsi ljubitelji nogometa vljudno vabljeni na ogled zadnje jesenske 

nogometne tekme med ekipama VRANSKO : TRISTAR na nogometnem igrišču Vransko. 
 

Vabimo Vas na ustanovitev športnega društva Tana, ki bo v soboto, 08.11.2003, ob 19. uri v gostišču Slovan. 

Za več informacij pokličite: (041) 621 – 423 – Vinko Šoštar. 
 

OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO 

NOVOSTI TA MESEC:    Čas odprtosti za uporabnike od oktobra dalje: 
- Šugman Rajko: Moj brat     SOBOTA: od 09.00 – 12.00 ure   
- Kos Janko (ur.): Zgodbe Sv. Pisma     
- Blanco Laura: Ena vrlina za vsak dan   TOREK: od 14.00 – 18. 00 ure 
- Madonna: Angleške rožice     SREDA: od 12.00 – 16.00 ure 
- Castell francois: V hribih in gorah    PETEK: od 12.00 – 16.00 ure 
- Miedrinska Ewa: Bolek in Lolek v svetu živali  Informacije na telefon: 703 12 80. 

 

Poleg izposoje knjig in videokaset vam knjižnica nudi uporabo interneta, tiskanje in fotokopiranje. Vsak 
tretji petek v mesecu pa pripravljamo za najmlajše tudi URO PRAVLJIC. Lepo vabljeni! 


