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VABILO!
Vabimo vas na blagoslov in otvoritev
treh cest v okviru projekta Mreža lokalnih cest Spodnje savinjske doline.
Otvoritev cest bo v soboto, 18. 10. 2008:
- asfaltirana cesta trg Vransko – Goričan, ob 10. uri,
- obnovljena lokalna cesta Brode, ob 12. uri in
- obnovljena lokalna cesta Prapreče - Vologa - Lipa v naselju Kale, ob 14. uri.
Vljudno vabljeni!
Občina Vransko, Vransko 59, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 74/98),
Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. list RS, št. 84/2007) in sklepom Občinskega sveta občine Vransko objavlja

Javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča v lasti občine Vransko
1. Navedba prodajalca: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
2. Predmet prodaje je naslednje stavbno zemljišče:
a) Lokacija v k. o. Prekopa
Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 747, k. o. Prekopa, vpisano v vl. št. 695.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z OPN Vransko (Ur. list RS št. 38/08) predvidena
stanovanjska gradnja. Območje je z OPN opredeljeno kot območje razpršene poselitve.
Izklicna cena zemljišča znaša 24,6 EUR/m2 oz. skupaj za celotno kvadraturo 1567,00 m2 38 557,84 EUR. V ceno ni
vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec.
Za stavbno zemljišče, ki je predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede
na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam
poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim OPN.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati v zaprti ovojnici najkasneje do 30. 10. 2008, do
11. ure na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, z oznako: »NE ODPIRAJ - JAVNO ZBIRANJE
PONUDB-PRODAJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA« ali osebno predložiti v tajništvo občine Vransko. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Vse nepravočasno prispele ponudbe bodo ponudnikom neodprte vrnjene na njihov naslov.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO,
davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko
številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oz. zakonitega zastopnika;
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– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v
RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun občine Vransko št. 01389 –
0100004803, AJPES, sklic 10-2008
- izjavo ponudnika, da se v celoti strinja z razpisnimi pogoji.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega zemljišča. Ponudniki sami nosijo
stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine:
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 (osmih) dni po podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi z nakupom zemljišča (plačilo davka, stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim
ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajst) dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika. Za
nepopolno ponudbo se šteje vsaka ponudba, ki v celoti ne izpolnjuje pogojev iz točke 4 c.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi občine Vransko 30. 10. 2008, ob 12. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oz.
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami občine Vransko in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestil v
14 dneh po javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva
načelo proste presoje.
6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Vransko, tel.: 03 703 28
12.
ŽUPAN
Franc Sušnik

Javni natečaj za ureditev krožišča Čeplje
Občina Vransko razpisuje javni natečaj za ureditev krožišča in okolice male čistilne naprave na in ob regionalni
cesti R2-247/0290 Šentrupert-Ločica v km 8+040 v naselju Čeplje.
PREDMET NATEČAJA:
Predmet javnega natečaja je ureditev cestnega krožišča in bližnjega platoja, kjer je locirana mala čistilna naprava
s hortikulturnimi, skulpturnimi in elementi urbane opreme. Na regionalni cesti R2-247/0290 Šentrupert-Ločica v
km 8+040 v naselju Čeplje je zgrajeno krožišče, po projektu Rekonstrukcija križišča Čeplje št. 440/06, ki ga je
izdelala Projektiva – inženiring Celje, d. d. in ureja tudi območje ob krožišču, kjer je postavljena mala čistilna
naprava.
Od prijaviteljev na natečaj se pričakuje celostna hortikulturna in umetniška ureditev sredinskega otoka krožišča
ter hortikulturna ureditev širšega območja krožišča in okolice male čistilne naprave, ki se nahaja na jugozahodni
strani križišča.
ZAHTEVE:
Celostna rešitev naj upošteva etnološke, geografske in zgodovinske značilnosti občine Vransko. Občina Vransko
bo dela ocenjevala tudi skozi trajnost materialov in sistem vzdrževanja. Vse načrtovane prostorske ureditve
morajo biti načrtovane tako, da sodijo po »Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost« (Ur. list RS št.
37/2008) med enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in bodo skladne z
zahtevami Direkcije RS za ceste, ki podrobneje definirajo pogoje urejanja sredinskih otokov krožišč v Republiki
Sloveniji.
Rešitve se predstavijo na A3 formatu. Tehnika predstavitve je lahko poljubna, potrebno pa je podati tudi opis na
A4 formatu, v katerem se natančno opiše načrtovana prostorska ureditev, njeno vzdrževanje ter okvirni predračun
predlagane ureditve.
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Projekt krožišča in zahteve Direkcije Republike Slovenije za ceste sta skupaj s tem natečajem dostopna na
spletnih straneh občine Vransko (www.vransko.si).
ROK ZA PRIJAVO NA NATEČAJ: Najkasneje do 1. 12. 2008.
KDO LAHKO SODELUJE NA NATEČAJU: Natečaj je splošni, javni in na njem lahko sodeluje vsakdo.
NAGRADA:
Nagrada za izbrano rešitev je 500 EUR. Pred podelitvijo nagrade mora izbor potrditi Občinski svet Občine Vransko.
KRITERIJI SELEKCIJE:
Natečajna komisija bo dela ocenjevala skozi naslednje enakovredne kriterije:
- oblikovanje načrtovanih prostorskih ureditev,
- trajnost materialov,
- preprosto in trajno vzdrževanje.
KOMISIJA:
- Marjana Jerman – predsednica komisije,
- Jadranka Kramar – članica komisije,
- Ludvik Krajnc – član komisije.
Predlagane rešitve pošljite pod geslom(!) v zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
s pripisom: »Javni natečaj – ureditev krožišča« (najkasneje do 1. 12. 2008).
Dodatne informacije: Marjana Jerman, tel.: 03 703 28 13.
ŽUPAN: Franc Sušnik

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO
5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRANSKO
ZAPISNIK 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v četrtek, 28. 8. 2008, ob 20. uri v
dvorani Inovacijskega centra, Vransko 66.
Prisotni: glej listo prisotnosti.
Župan pozdravi vse prisotne, se zahvali za udeležbo ter ugotovi, da je od 11 svetnikov prisotnih
vseh 11 svetnikov, zato je seja sklepčna.
Sprejem dnevnega reda:
Župan poda kratek uvod za sklic izredne seje in nato povpraša ali ima kdo pripombe na predlog
Dnevnega reda oz., ali želi kdo razpravljati o predlaganem dnevnem redu. Ker se nihče ne priglasi
k razpravi, župan predlaga prehod na glasovanje za sprejem predlagana Dnevnega reda:
- glasovanje: 11 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 253:
Soglasno se potrdi predlagani dnevni red 5. izredne seje kot sledi:
DNEVNI RED:
1. Potrditev pogodbe o zadolževanju in pooblastilo županu za podpis
2. Potrditev pogodbe o odkupu Večnamenske športne dvorane Vransko od CMI Celje
Ad1: Potrditev pogodbe o zadolževanju in pooblastilo županu za podpis:
Obrazložitev in predlog sklepa poda župan. V nadaljevanju pove, da se še čaka soglasje Ministrstva
za finance in da je MF podaljšalo rok za črpanje kredita. Pove, da se je na razpis odzvalo 9 bank
med katerimi je prišla BKS Banka v ožji izbor in je bila tudi izbrana. Odvetniška pisarna CMOK &
PRAZNIK Celje je pripravila pravno poročilo, ki ga na kratko poda sam g. Praznik, Pavel Podlesnik
pa je pripravil finančno poročilo. Končno soglasje MF bo posredovano vsem svetnikom in NO
naknadno. Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali Marjan Pečovnik, Vlado Rančigaj, odvetnik in
župan poda župan predlog sklepa na glasovanje: Glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA, 0
proti. Sprejet je bil
Sklep št. 254:
Občinski svet Občine Vransko je potrdil pogodbo o dolgoročnem obročnem kreditu med
BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska 161, 1102 Ljubljana za odkup Večnamenske
športne dvorane Vransko v predloženem besedilu.
Ad2: Potrditev pogodbe o odkupu Večnamenske športne dvorane Vransko od CMI Celje:
Kratko obrazložitev točke dnevnega reda poda župan ter odvetnik. Pove, da do danes še nismo
prejeli čistopisa pogodbe od CM Celje. Ko bo pogodba prispela, bo posredovana vsem svetnikom in
NO naknadno po pošti. V nadaljevanju v razpravi sodelujejo Peter Praprotnik, odvetnik ter župan.
Nato župan poda dva (2) predloga sklepa na glasovanje.
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Glasovanje za prvi predlog sklepa: 11 glasov ZA, 0 proti. Sprejet je bil
Sklep št. 255:
Občinski svet Občine Vransko pooblašča župana za podpis pogodbe o dolgoročnem
obročnem kreditu med BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska 161, 1102 Ljubljana
za odkup Večnamenske športne dvorane Vransko.
Glasovanje o drugem predlogu sklepa: 11 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 256:
Občinski svet Občine Vransko potrjuje Pogodbo o prenehanju stavbne pravice z dne 29.
8. 2008 za Večnamensko športno dvorano Vransko sklenjeno med CM Inženiring Celje, d.
o. o. in Občino Vransko v predloženem besedilu in pooblašča župana za podpis te
pogodbe.
Seja je bila zaključena ob 20.45.
Zapisala: Aleksandra Kumer
ŽUPAN: Franc Sušnik
6. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRANSKO
ZAPISNIK 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v torek, 2. 9. 2008, ob 19. uri v
dvorani Inovacijskega centra, Vransko 66.
Prisotni: glej listo prisotnosti.
Župan pozdravi vse prisotne, se zahvali za udeležbo ter ugotovi, da je od 11 svetnikov prisotnih 9
svetnikov, zato je seja sklepčna.
Sprejem dnevnega reda:
Župan poda kratek uvod za sklic izredne seje in nato povpraša ali ima kdo pripombe na predlog
Dnevnega reda oz., ali želi kdo razpravljati o predlaganem dnevnem redu. Ker se nihče ne priglasi
k razpravi, župan predlaga prehod na glasovanje za sprejem predlagana Dnevnega reda:
- glasovanje: 9 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 257:
Soglasno se potrdi predlagani dnevni red 6. izredne seje kot sledi:
DNEVNI RED:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto
2008
Ad1: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008:
Obrazložitev in predlog sklepa poda župan. Pove, da je potrebno sprejeti sklep po hitrem postopku
in da je potrebno potrditi še vsebino odloka. Ker razprave ni bilo, je Občinski svet Občine Vransko v
nadaljevanju glasoval o predlaganih dveh (2) sklepih kot sledi:
- glasovanje o prvem predlogu sklepa: 9 glasov ZA, 0 proti.
Sprejet je bil
Sklep št. 258:
Občinski svet Občine Vransko je potrdil predlagan predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008 po hitrem postopku.
Glasovanje o drugem predlogu sklepa: 9 glasov ZA, 0 proti.
- glasovanje o drugem predlogu sklepa: 9 glasov ZA, 0 proti.
Sprejet je bil
Sklep št. 259:
Občinski svet Občine Vransko je potrdil predlagano vsebino Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008 v predloženem besedilu.
Odlok se objavi na spletnih straneh Občine Vransko, v Uradnem listu RS in na oglasni
deski Občine Vransko.
Seja je bila zaključena ob 19.20.
Zapisala: Aleksandra Kumer
ŽUPAN: Franc Sušnik

OBVESTILO OŠKODOVANCEM ŠKODE PO DIVJADI
Vsi oškodovanci, ki so utrpeli kakršnokoli škodo na kmetijskih površinah po divjadi, lahko nastalo
škodo prijavijo v roku 3 dni na Lovsko družino Vransko. V primeru, da se z ocenjeno škodo Lovske
družine ne strinjajo ali Lovska družina škod po divjadi ne ocenjuje, se lahko oškodovanci pritožijo
na drugo stopnjo Upravno enota Velenje, Komisija za oceno po divjadi, Rudarska 6 a, 3320
Velenje.
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Lovska družina Vransko obvešča vse lastnike zemljišč, na katerih le ta deluje, da so dolžni v
primeru škode, ki jo povzroči divjad, najkasneje v treh (3) dneh od dneva, ko je bila škoda
opažena, podati pisno prijavo domači lovski družini (56. člen prvi odstavek Zakona o divjadi in
lovstvu).
Vse lastnike psov naprošamo, da imajo v času poleganja mladičev pse privezane.
Novo sprejeti zakon zagovarja stališče, da je čim več lastnikov zemljišč hkrati tudi članov naše
lovske družine. Navedeno se nanaša izrecno samo na lastnike zemljišč, ki so v okviru meja, v
katerih deluje Lovska družina Vransko. Zainteresirane lastnike zemljišč 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!
DATUM IN RAZPORED ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
IZ GOSPODINJSTEV OBČINE VRANSKO - JESEN 2008
DATUM

URA

OBČINA

LOKACIJA

Četrtek,
16. 10.

10.30 – 12.30
13.30 – 15.30

Vransko
Vransko

Zbirni center Vransko – Tabor
Zbirni center Vransko – Tabor

Sobota,
18. 10.

9 – 12

Vransko

Zbirni center Vransko – Tabor

Družba za ravnanje z odpadki Simbio, d. o. o., bo tudi letos zbirala nevarne odpadke iz
gospodinjstev. Ker nevarni odpadki zahtevajo posebno obravnavo, bomo na več lokacijah v
Savinjski regiji postavili premični zabojnik s strokovno usposobljeno ekipo, ki bo prevzela odpadke
iz gospodinjstev.
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov se bo tako začela v ponedeljek, 1. septembra 2008 v Loki pri
Žusmu, Gorici pri Slivnici in Prevorju ter se končala v Žalcu v petek, 24. oktobra. Natančne lokacije
in ure, ko je možno oddati odpadke, so razvidne iz tabele.
ZAKAJ MORAMO NEVARNE ODPADKE ZBIRATI POSEBEJ?
Nevarne odpadke po veljavnih predpisih ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi komunalnimi
odpadki. Takšni odpadki, pomešani z drugimi ostanki odpadkov na odlagališču, razpadajo in
nevarne snovi lahko pronicajo do podtalnice oziroma do virov pitne vode. Sicer predstavljajo glede
na količino le majhen delež celotnih odpadkov, lahko pa okolju prizadenejo hudo škodo, ker so
strupeni, nekateri pa težko razgradljivi. Spomnimo se mnogih dogodkov v preteklosti. Samo liter
odpadnega olja ali manjša količina škropiv lahko povzroči pravo katastrofo.
V družbi za ravnanje z odpadki SIMBIO (ki se je prej imenovala Javne naprave) se v skladu z našim
sloganom V SIMBIOZI Z OKOLJEM toliko bolj trudimo na različne načine osveščati gospodinjstva in
občane, da ločujejo tudi nevarne odpadke.
V ta namen smo letos natisnili več kot 40.000 obvestil z datumi in lokacijami zabojnika za zbiranja
nevarnih odpadkov in verjamemo, da bomo tako skupaj z vam zbrali čim večjo količino nevarnih
odpadkov.
mag. Marko Zidanšek, direktor
Prevzem nevarnih odpadkov je za povzročitelje – gospodinjstva brezplačen. Z udeležbo
na akcijah boste pripomogli k zmanjšanju onesnaževanja okolja.
NEVARNI ODPADKI: stare baterije in akumulatorji, zdravila in kozmetika, uporabljeno
jedilno in motorno olje, zavržena računalniška oprema, kartuše, tonerji, čistila, barve,
laki, razpršila, redčila, lepila, škropiva itd.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska c. 48, P. P. 653, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 42 02 380 · Telefaks: (01) 42 02 383
OBVESTILO
Dne 14. 10. 2008 poteče rok do katerega lahko najemniki – prejšnji imetniki stanovanjske pravice
na denacionaliziranih stanovanjih podajo vloge za izdajo odločbe o ugotovitvi upravičenosti iz 173.
člena SZ-1, kar pomeni ugotovitve upravičenosti do pridobitve nepovratnih gotovinskih in kreditnih
sredstev ter vrednostnih papirjev, z namenom nakupa tega ali drugega stanovanja ali stanovanjske
hiše. Svoje vloge lahko naslovijo na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana še do vključno 14. oktobra 2008. Ta rok velja za vse tiste najemnike, katerih
stanovanje je bilo vrnjeno s pravnomočno odločbo o denacionalizaciji pred uveljavitvijo SZ-1, to je
do vključno 14. 10. 2003.
Za stanovanja, ki so bila vrnjena upravičencem do denacionalizacije po 14. 10. 2003 pa
velja pet letni rok od pravnomočnosti posamične odločbe o denacionalizaciji. To pomeni, da
najemniki teh stanovanj pravice iz 173. člena lahko uveljavljajo tudi po 14. 10. 2008, vendar le
znotraj petletnega roka od pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji.

NOGOMETNI KLUB VRANSKO
Vransko 24, p. p. 15, 3305 Vransko
D.Š. :98320343; TR.: 06000-0049682050; Tel.: 03 5725 198, 041 577 105

NOGOMETNA SEZONA V POLNEM TEKU
Nogometaši NK KIV Vransko smo v polnem tekmovalnem zagonu, naše ekipe nastopajo v ligah
Medobčinske nogometne zveze Celje in sicer s selekcijami do 10 let, do 12 let, do 14 let, do 16 let ,
do 18 let in letos ponovno s ČLANSKO ekipo.
Prav članska ekipa, ki jo sestavljajo domači igralci, okrepljeni z nekaj fanti iz bližnje okolice
Vranskega, je sezono začela zelo dobro in je po prvem krogu med šestimi ekipami v vodstvu s
prednostjo treh točk pred najbližjim zasledovalcem, ekipo Odreda iz Kozjega. Pokazalo se je, da
lahko naši člani realno računajo tudi z osvojitvijo prvega mesta na koncu prvenstva, največja ovira
pa bodo vsekakor nepredvidene odsotnosti igralcev, ki lahko najbolj vplivajo na igro samo. Tako so
na zadnjem gostovanju v Hrastniku, kjer so zmagali z rezultatom 3:1, igrali brez kar sedmih
standardnih igralcev , saj so bolezni, poškodbe in odsotnosti zaradi služb opravile svoje. Veseli pa
seveda borben pristop vseh ostalih in pa dovolj veliko število kakovostnih igralcev, ki redno
trenirajo 3 x tedensko, glede na odlično mladinsko ekipo, pa se tudi v prihodnje ni bati za
kakovostne igralce.
Mladinska ekipa je odlično štartala v prvenstvo, zabeležila dve zmagi, a potem žal zaradi poškodb
in kaznovanih igralcev ni uspela nadaljevati v istem tempu, na pomoč so priskočili igralci kadetske
ekipe, a to ni bilo dovolj. Zagotovo pa je, da se lahko kompletna ekipa mladincev konkurenčno bori
za vrh prvenstvene lestvice. Tudi ekipa kadetov je že prikazala dobre igre, premagala ekipo Mozirja
in Šmartnega z lepo in kombinatorno igro, na drugi strani pa proti ekipi Žalca in nazadnje Radeč
premagala sama sebe, saj so fantje naredili nekaj nemogočih napak in kljub dobremu nadaljevanju
jim ni uspelo zmagati. Se pa po prvi četrtini prvenstva vidi, da nekoliko odstopa ekipa Žalca, vsi
ostali pa smo bolj ali manj enakovredni.
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Starejši dečki so v fazi privajanja na veliki nogomet, pozna se prenehanje igranja nekaterih
igralcev, ki bi bili nosilci igre, no z rednim treningom in zavzetostjo bodo fantje v preostalih tekmah
sigurno še pokazali zobe. Ekipi U-12 se najbolj pozna generacijska luknja letnika 1997 in pa
dejstvo, da je prenehalo z obiskovanjem treningov nekaj fantov, ki so še v prejšnji sezoni bili del
ekipe ki je redno premagovala svoje tekmece. Tako pa počasi dopolnjujemo ekipo s fanti selekcije
U-10, da bo ekipa enakovredna drugim, pa je pokazalo gostovanje pri vodilnem Žalcu, kjer so
fantje izgubili tekmi z minimalnim rezultatom 0:2 in 3:4.
Veseli pa odličen začetek naše najmlajše selekcije do 10 leta starosti, saj fantje v štirih krogih še
niso izgubili tekme. Cilj je vsekakor nadaljevati v takšnem tempu in k vadbi pritegniti še kakšnega
novega igralca . Zelo veseli smo tudi naših novih mladih članov, otrok od 6 do 8 leta starosti, ki
vadijo ločeno od selekcije U-10 in nekateri že kažejo svoj potencial.
Vse ljubitelje nogometa vabimo tudi na ogled tekem na domačem igrišču, v mesecu oktobru si
bodo sledile takole:
ČLANI: Sobota,11. 10. 2008
Sreda, 29. 10. 2008
MLADINCI: Nedelja, 5. 10. 2008

KIV Vransko : Radeče

predvidoma ob 15.30

KIV Vransko : Hrastnik

predvidoma ob 14.30

KIV Vransko : Šmartno 1928

predvidoma ob 16.00

Nedelja, 19. 10. 2008 KIV Vransko : Šmarje

predvidoma ob 15.00

Sreda, 29. 10. 2008

KIV Vransko : Hrastnik

predvidoma ob 12.00

KIV Vransko : Mozirje

predvidoma ob 16.00

KIV Vransko : Žalec

predvidoma ob 13.00

KADETI: Sreda, 8. 10. 2008
Sobota, 11. 10. 2008

Točen čas tekem bo objavljen na plakatih na oglasnih mestih in na naši spletni strani
www.nkvransko.si, kjer si lahko preberete vse najnovejše o delovanju našega kluba. Vse nove
člane pa vabimo k vpisu v našo šolo nogometa in sicer vsak ponedeljek in sredo ob 16.00 v
prostorih nogometnega kluba Vransko.

Ekipa članov NK KIV Vransko pred prvo tekmo z NK Žalec
Zapisal: Dani Jesenik
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KOŠARKARSKI KLUB VRANI VRANSKO
Košarkarji Vranskega so po kondicijskih treningih v avgustu sedaj že pričeli z igranjem tekem. V
septembru so odigrali kar 6 tekem. Prva je bila na sporedu pripravljalna tekma na Vranskem proti
ekipi iz Podčetrtka, ki nastopajo v 2.skl. Tekmo so presenetljivo zmagali igralci Vranskega (76:72).
V tej sezoni pa je KK Vrani Vransko tudi prvič nastopal v Pokalu Spar v katerem je letos sodelovalo
rekordno število ekip (71). Vrani so se prebili do 3. kroga tekmovanja, kar je zelo lep uspeh za to
mlado ekipo. V tretjem krogu tekmovanja je Vrane izločila ekipa Rogaške,ki nastopa v 1. B skl.
Rogaško vodi bivši selektor članske reprezentance Slovenije Boris Zrinski v ekipi pa igra neuničljivi
Veljko Petranović. Vse ljubitelje košarke pa obveščamo, da se z 18. 10. 2008 prične ligaško
tekmovanje, kjer bodo Vrani nastopali v 3. skl center. Vrani bodo prve dve tekme igrali v domači
dvorani na Vranskem.
Rezultati Pokala Spar:
1. krog: 10. 9. 2008

Parklji mladi : Vrani Vransko
50
82

2. krog:

1. tekma (16. 9. 2008)

Vrani Vransko : Janče 87
106
81

2. tekma (19. 9. 2008)

Janče 87 : Vrani Vransko
89
73

1. tekma (23. 9. 2008)

Rogaška : Vrani Vransko
101
58

2. tekma (26. 9. 2008)

Vrani Vransko : Rogaška
66
89

3. krog:

3. skl- center:
1. krog
Vrani Vransko - Nazarje
18. 10. 2008, ob 19.00
Športna dvorana Vransko

2. krog
Vrani Vransko - Kranjska G.
25. 10. 2008, ob 19.00
Športna dvorana Vransko

ŠPORTNI ROJSTNI DNEVI V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
Otroci pričakujejo, da bo vsak rojstni dan nekaj posebnega, da bosta mamica in očka vsako leto
pripravila nekaj novega in da bo zabava še boljša kot tista lanska. Dovolite nam, da vam
priskočimo na pomoč s »športno žurko« za rojstni dan!
DO 5 OTROK: 40 EUR (1X družinska pizza, sok, animator, igrala, animacija, darilo,
fotografije na CD-ju)
DO 10 OTROK: 60 EUR (2X družinska pizza, sok, animator, igrala, animacija, darilo,
fotografije na CD-ju)
D0 15 OTROK: 80 EUR (2X družinska pizza, sok, animator, igrala, animacija, darilo,
fotografije na CD-ju)
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko, telefon: 03 703 12 10 ali 041 238 749
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO VABI K VPISU ABONMAJEV ZA SEZONO
2008/2009.
Vpisujemo v:
- gledališki abonma,
- lutkovni abonma,
- mladinski abonma,
- glasbeni abonma.
Vpis poteka vsak dan, od 8.00 do 17.00 v pisarni Zavoda v Športni dvorani Vransko.
Vpis abonmaja bo možen do 10. oktobra 2008.
Abonentska izkaznica je prenosljiva.
Za dodatne informacije pokličite na tel.: 03 703 12 10 ali 703 12 11, GSM: 031 210 298.
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NATEČAJ
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko PONOVNO razpisuje natečaj za logotip
zavoda: »IZBIRA SE LOGOTIP«
Pogoji natečaja:
- izbira se logotip,
- logotip naj bo povezan s krajem, kulturo, turizmom in športom,
- prijavijo se lahko vsi, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vransko,
- prijavitelj se prijavi z geslom.
Kriteriji ocenjevanja:
1. kriterij: enostavna zapomljivost
2. kriterij: krajevno-kulturna povezanost
3. kriterij: lahka prepoznavnost
4. kriterij: nezamenljivost logotipa
5. kriterij: likovna čistost in originalnost

10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk

Najvišja skupna ocena je 50 točk. Izbran bo avtor, ki bo dosegel najvišje število točk v seštevku.
O izbiri bo odločil Svet Zavoda.
Svet Zavoda si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega izmed predlogov.
Avtor logotipa, ki bo v skupni oceni glede na ocenjevalna merila dosegel največ točk, prejme
nagrado 200,00 EUR.
Predloge v pdf in vektorski obliki (na klasičnem in elektronskem nosilcu zapisov) pošljite
priporočeno na naslov Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305
Vransko, do 24. 10. 2008.
Prijave na razpis so anonimne. Vsak prijavitelj označi kuverto na hrbtni strani s svojim geslom. Isto
geslo napiše na svoje potrdilo o priporočeni pošiljki. S tem potrdilom se prijavitelj v roku 5 dni po
javni objavi izbranega predloga v Informatorju zglasi na Zavodu za kulturo, turizem in šport
Vransko in izkaže avtorstvo.

KULTURNI DOM VR ANSKO
sobota, 11. oktobra 2008, ob 20. uri
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Občinska knjižnica Vransko
|torek in petek 12-18, sobota 8-12|
|tel.: 03 703 12 80 |e-mail:
skvransko@zal.sik.si|

NOVOSTI
ODRASLI

OTROCI

M. Malenšek: PLAMENICA

S. Makarovič: COPRNIŠKI MUC

L. Child: ZGREŠENI STREL

J. O'Connor: Fina Nina

R. Vidaling: LJUBEZEN GRE SKOZI

J. O'Connor: Fina Nina in prima psiček

ŽELODEC
N. Seeman: MALA ZAKLADNICA
STARINSKIH RECEPTOV ...
N. Seeman: KUHARSKA KNJIGA ZA
FANTE ...

M. Pledger: DŽUNGLA
N. Astley: ZABAVA Z ODPADKI
N. Astley: OČKOV NASLANJAČ
T. Pavček: JURI MURI DRUGIČ V AFRIKI
T. Jamnik: GORI DOLI PO LJUBLJANI

N. Seeman: KUHARSKA KNJIGA ZA
DEKLETA ...
C. Jacquet: KAKO POZABITI SVOJEGA
BIVŠEGA …

DVD
Božičkov božič in Janezek in srebrne drsalke

A. Pavlowitch: PRAVLJIČNE JEDI …

Anastazija

S. de Turcheim: 50 RECEPTOV ZA …

Medvedek Pu – Zgodbe iz srca

S. de Turcheim: PREPROPSTE, OKUSNE

Ledena doba

JEDI ZA MAMICE …
N. Rop: RECEPTI SESTRE NIKOLINE
NAUČIMO SE IGRATI KITARO
A. Hieng: ČUDEŽNI FELIKS
J. Austen: PREVZETNOST IN PRISTRANOST

KNJIGO POZDRAVI IZ VRANSKEGA V SLIKAH - 1 LAHKO KUPITE V PISARNI ZAVODA ZA
KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO, v Športni dvorani Vransko, Vransko 23.
CENA: 4,00 EUR.
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