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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. oktober 2013            Številka 34/2013               

V S E B I N A 

RAZPISI 

 
1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Vransko 2014 

2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
Občini Vransko za leto 2014 
 
3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
Občine Vransko v letu 2014 

4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo 

5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2014 

OBJAVE 

 
6. POROČILO Nadzornega odbora Občine Vransko o 
zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike Vransko 
d.o.o.  in Občine Vransko 

 ZAPISNIKI 

 
7. ZAPISNIK 17. redne seje Občinskega sveta 

 

R A Z P I S I 

1. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Vransko 2014 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Vransko (Ur. list RS, št. 14/10) 
Občina Vransko objavlja 

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje letnega programa športa  

v Občini Vransko 2014 

1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa športa v 
Občini Vransko. 

Ciljna skupina javnega razpisa so: 
- športna društva,  

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 
sedežem v občini. 

2. Namen in cilj javnega razpisa  

A) Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v 
nadaljevanju: vsebine):  
- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki 
se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega 
izobraževalnega programa, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport,  
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,  
- kakovostni šport,  
- vrhunski šport,  
- športna rekreacija,  
- šport invalidov.  

B) Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge (v 
nadaljevanju: naloge):  
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
- delovanje športnih društev in občinske športne zveze,  
- športne prireditve,  
- športni objekti,  
- informacijski sistem na področju športa,  
- priznanja športnikom in športnim delavcem. 

3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago iz javnega 
razpisa 
- za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini 
35.767,00 EUR 

4. Objava javnega razpisa 

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni 
strani Občine Vransko (www.vransko.si) in v Uradnih objavah 
Občine Vransko. 

5. Rok in način za oddajo vlog 

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 29. 11. 
2013, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti 
oddane v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ »Javni razpis za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vransko 
2014« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

6. Datum odpiranje vlog 

Odpiranje vlog bo izvedeno 5. 12. 2013 ob 13. uri v prostorih 
Občine Vransko. 

7. Izid javnega razpisa 

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 
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8. Informacije 

Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani vlagatelji 
vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter na spletni strani 
Občine Vransko (www.vransko.si). Vse dodatne informacije 
lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko. 

Številka: 4302-01/2013-05                      Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2013                             Franc Sušnik l. r.        
 

 
 
 
2. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
Občini Vransko za leto 2014 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list  RS 14/2010) Občina 
Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 

v Občini Vransko za leto 2014 
 
 
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
programov ljubiteljske kulture: 
-glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba), 
-gledališka in lutkovna dejavnost, 
-knjižna, literarna in likovna dejavnost, 
-spletna, video, fotografska in filmska dejavnost, 
-baletna, plesna ali folklorna dejavnost. 
 
2. Namen in cilj javnega razpisa 
 
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo 
naslednje vsebine:  
-poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev 
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki 
so registrirana tudi za kulturno dejavnost,  
-kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine, 
-kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, 
vendar le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini 
Vransko za leto 2014 presega vzgojno izobraževalne 
programe,  
-izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske 
kulturne dejavnosti,  
-nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter 
vzdrževanje prostorov,  
-kulturna izmenjava. 
 
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega 
razpisa 
 
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo predvidoma 
iz sredstev proračuna za leto 2014  namenjeno 7.000,00 €. 
 
4. Objava javnega razpisa 
 
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni 
strani Občine Vransko (www.vransko.si) in v Občinskem 
informatorju. 
 
5. Rok in način za oddajo vlog 
 
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je  29. 11. 
2013 do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti 
oddane v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ»Javni razpis za 
sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 
2014« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

 
6. Datum odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 5. 12. 2013 ob 12.00 v prostorih 
Občine Vransko. 
 
7. Izid javnega razpisa 
 
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje 
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 
 
8. Informacije 
 
Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani vlagatelji 
vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter na spletni strani 
Občine Vransko (www.vransko.si). Vse dodatne informacije 
lahko dobijo vlagatelji  v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko. 
 
Številka: 4302-02/2013-05                      Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2013                             Franc Sušnik l. r.        
 

 

 
3. Javni razpis za sofinanciranje  socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
Občine Vransko v letu 2014 

Na podlagi 6. člena pravilnika o  sofinanciranju socialno 
varstvenih programov in programov drugih društev na območju 
Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje Občina Vransko 

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje socialno varstvenih programov in 
programov drugih društev na območju Občine Vransko v 

letu 2014 
 

1. Predmet javnega razpisa  
 
so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za izvajanje 
nalog/programov na področju socialnega varstva in programov 
drugih društev, organizacij in zvez za leto 2014.  
 
Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v 
Odloku o proračunu  občine Vransko za leto 2014 zagotovila  
sredstva v višini 9.225,00 EUR: 
 

A. proračunska postavka 1804 9001 - programi 
veteranskih organizacij  850,00 EUR; 

B. proračunska postavka 1804 9004 - programi drugih 
posebnih skupin 2.500,00 EUR; 

C. proračunska postavka 2004 9006 - programi varstva 
drugih ranljivih skupin 5.875,00 EUR, od tega: 

C1 programi letovanja socialno in zdravstveno  ogroženih 
otrok 1.275,00 EUR, 
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.200,00 EUR, 
C3 programi humanitarnih organizacij 3.400,00 EUR. 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

A -  druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot 
podporo posebnim skupinam (npr.: veteranske organizacije, 
društva za vrednote NOB ipd); 
 
B - druga društva in  zveze, ki izvajajo občinske programe za 
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe za 
občane Občine Vransko (npr.: Društvo upokojencev, Univerza 
za tretje življenjsko obdobje ipd); 

C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja 
socialno in zdravstveno ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, DPM); 
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C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali 
drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne 
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po 
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj 
invalidov in občanov Občine Vransko in  
 
- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, 
ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva 
ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge 
pomembne programe za občane Občine Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, Društvo 
slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov ipd.); 

C3 -organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot 
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z 
zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z 
namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov. 

3. V letu 2014 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje 
naloge in programe: 
 
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in 
organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju 
socialnega varstva; 
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje, 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki 
niso aktivnega komercialnega značaja in ne  spadajo med 
projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, 
izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se 
njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih  proračunskih 
postavk.   

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati 
naslednje podatke: 
 
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s 
prilogami (obrazec lahko dvignete v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59 ali na internetni strani Občine Vransko,  
www.vransko.si. 
 
b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Vransko oz. da 
delujejo tudi na območju Občine Vransko in odločbo o 
registraciji društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2013, če je 
program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna v letu 
2013, potrjeno na ustreznem organu društva; (v kolikor še ni 
potrjeno, potem za leto 2012) 
 
d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2014; 
 
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o 
številu članov društva, seznam članov z območja Občine 
Vransko ter podatke o višini članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji 
posredovati naslednje podatke: 
 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno 
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  pričakovani 
učinki, s prikazom posameznih stroškov; 

 
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih 
elementih ter vire financiranja; 

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu 
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer 
vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 
 
5. Merila za dodelitev sredstev: 

- popolna dokumentacija - pogoj; 
- sedež društva ali podružnice je na območju Občine Vransko 
oziroma je program dejavnosti  zastavljen tako, da organizacija 
vključuje v program člane iz Občine Vransko;  
- vključenost članov iz Občine Vransko; 
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z 
okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...). 

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih 
dokumentov  
 
je do vključno petka, 29. 11. 2013, do 12. ure osebno ali 
priporočeno pošto, na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z 
oznako »Javni razpis za programe socialnega varstva in 
programe drugih društev 2014« z navedbo naslova pošiljatelja 
na hrbtni strani kuverte.     
 
7. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno v petek, 6. 12. 2013, v sejni sobi 
občine in ne bo javno. 
 
8.  Postopek in izid javnega razpisa 
 
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po 
zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na 
razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. 
Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v 
roku pet dni od prejema dopolni.  
 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s 
sklepom zavržejo.  

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu 
razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v roku 45 
dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.  
Po preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

9. Dodatne informacije  
 
v zvezi z razpisom lahko dobite pri Jadranki Kramar, tel. 03/703 
28 15 ali jadranka.kramar@vransko.si 
 
Številka: 4302-03/2013-02                      Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2013                             Franc Sušnik l. r.        
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4. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo 

Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da 
oddajo svojo vlogo za prijavo na  

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 

divjadjo 

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov 
odvračanja divjadi  in varovanja travnikov in pašnikov in drugih 
kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu 
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na 
kmetijskih zemljiščih.  

Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave 
Občine Vransko 10/2011). 

Občina bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine porabljenih 
sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do  višine 764,87 
€. 

2. Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge 

Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani vlagatelji 
vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter na spletni strani 
Občine Vransko (www.vransko.si).  
 
Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. 

Vloga je popolna če: 
- je izpolnjen in priložen obrazec: PRIJAVA NA RAZPIS; 
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O 
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO 

Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno 
oznako na sprednji strani: 
- ne odpiraj - vloga na javni razpis - javni razpis za 
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; 
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. 

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja. 

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj 
poslati po pošti v pisni obliki na naslov: OBČINA VRANSKO, 
VRANSKO 59, 3305 VRANSKO ali jo osebno vložiti v tajništvu  
občine. 

ROK ZA ODDAJO VLOGE  je 18. 11. 2013 

3. Postopek za izbor sofinancerja 

Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu, to je 20. 
11. 2013. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala 
tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. 

Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je vloga popolna. Če 
vloga ni popolna, se vlagatelja vloge pisno pozove na njeno 
dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva 
prejema poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga 
in dopolnitev vloge ponovno pregledata. Nepopolna vloga, ki jo 
vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav 
tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je bila poslana 
prepozno. 

Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega 
razpisa županu predlagala sofinancerje. 

O izbiri sofinancerjev bo odločil župan z odločbo. 

Vlagateljem neodobrenih vlog se izda odločba o zavrnitvi. 

Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v 8 dneh o 
dokončnosti odločbe o izbiri sofinancerja. Če v tem roku ne 
pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki so 
na strani izbranega sofinancerja, odločba o izboru sofinancerja 
za posamezno lovišče preneha veljati. 

Zoper odločbo župana ni pritožbe v upravnem postopku, lahko 
pa se sproži upravni spor na Upravnem sodišču Republike 
Slovenije, v roku 30 dni po prejemu odločbe. Tožba se vloži 
pisno ali da ustno na zapisnik pri navedenem sodišču. 

4. Vzorec pogodbe 

Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije in je 
informativnega značaja, kar pomeni, da ga vlagatelj ne 
izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi. 

Občina si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev 
priloženega vzorca pogodbe pred podpisom pogodbe. 

Številka: 4302-04/2013-04                      Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2013                             Franc Sušnik l. r.  
 

 
 
 
5. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2014 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2014 
(Uradne objave Občine Vransko, št. 26/2012) Občina Vransko 
objavlja 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 

v letu 2014 

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2014. 

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v 
Občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, 
izvedene v letu 2014. 

2. Razpisana sredstva 

V proračunu Občine Vransko za leto 2014 so v okviru postavke 
»11032 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva«, 
zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s 
področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih 
pogojev: 
– sedež na območju Občine Vransko, 
– sedež izven Občine Vransko, če so v društvu registrirani člani  
iz Občine Vransko, 
– sedež izven Občine Vransko, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje Občine Vransko in je v interesu Občine 
Vransko. 
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4. Potrebna dokumentacija 

Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena vloga 
na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z 
datumom, podpisana in žigosana. 

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v času razpisa 
dvignejo na Občini Vransko, Vransko 59, oziroma je dostopna 
na občinski spletni strani: www.vransko.si . 

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: 
– dokazilo o registraciji društva, 
– seznam članov društva iz Občine Vransko, 
– poročilo o delu v preteklem letu, 
– letni finančno ovrednoten program dela, 
– izjava o točnosti navedenih podatkov, 
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel 
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev. 

5. Način obravnave vlog 

Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani 
župana. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o 
višini odobrenih sredstev. 

6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in 
na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni razpis 
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2014«, na 
naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 29. 11. 2013 
do 12. ure. 

7. Rok za objavo izida javnega razpisa  

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni 
od dneva odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana je 
dokončna.  

Zoper odločitev lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 
dni od prejema sklepa.  

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev 
se uredijo s pogodbo. 

Številka: 4302-05/2013-04                      Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2013                             Franc Sušnik l. r.  
 

O B J A V E 

6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Vransko o 
zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike Vransko 
d.o.o.  in Občine Vransko 

1. POVZETEK 

Nadzorni odbor občine Vransko je pri izvedbi nadzora ugotovil 
več pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti. Predlaga dopolnitev 
odloka o javni službi, drugačno ureditev javne službe in  
vzpostavitev sistema kakovosti za izvajanje javne službe. 
Dokumentacija o izvedbi transakcij v zvezi z Energetiko 
Vransko d.o.o. (v nadaljevanju: Energetika) je težko sledljiva. V 
zvezi s posojilnimi pogodbami Energetike leta 2006, je bil sklep 
občinskega sveta sprejet naknadno skupaj s konverzijo tega 
posojila in drugih terjatev v kapitalske rezerve.  Konverzija 
terjatev iz leta 2007 naj se priglasi Ministrstvu za finance. NO 
občini predlaga, da komunalni prispevek zaračunava na 

podlagi izdane odločbe oziroma z investitorjem sklene pogodbo 
o opremljanju ter poskrbi za čim hitrejši prenos infrastrukture iz 
projekta Po Zavrteh. V primeru prenosa izvajanja dejavnosti 
urejanja javnih površin iz Energetike Vransko d.o.o. na 
Energetiko projekt d.o.o. veljajo priporočila, ki se nanašajo na 
te javne naloge tako za občino kot za Energetiko projekt d.o.o.. 

 * Poročilo je v celoti objavljeno na spletni strani Občine 
Vransko www.vransko.si (Občina Vransko – Nadzorni odbor – 
Poročila nadzornega odbora). 
 
                                                  Predsednik nadzornega odbora 
                                                  Miha Pečovnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I  

7. Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta 

 
Z A P I S N I K 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 
ki je bila v torek, 24. septembra 2013, ob 19. uri v dvorani 

Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, 
Vransko 66a. 

 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku): 

- člani Občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj, Nataša 
Juhart, Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Anica Bogataj, Jože 
Matko, Aleksander Reberšek, Anton Homšak, Nataša Urankar, 
Marjan Pečovnik; 
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Mateja Godler; 
- SOU računovodstvo: Mihaela Zupančič; 
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, predsednik; 
- ostali prisotni: Majda Pikl, (k tč. 6), Ludvik Krajnc (k tč. 9), 
Marko Krajnc (k tč. 9); 
- predstavniki medijev: Špela Ožir (Novi tednik). 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri prisotnih 
10 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 

• Sprejem dnevnega reda: 

Župan predlaga razširitev dnevnega reda 17. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko in sicer za 8. točko 
dnevnega reda se doda nova točka 9, ki se glasi:  

Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora : Poročilo z dne 
04.09.2013 o zakonitosti in smotrnosti poslovanje Energetike 
Vransko d.o.o. in Občine Vransko. 

Točka Razno se preštevilči in postane točka 10. 

Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni, zato 
sledi glasovanje 
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda s točko 9 (Seznanitev 
s poročilom Nadzornega odbora : Poročilo z dne 04.09.2013 o 
zakonitosti in smotrnosti poslovanje Energetike Vransko d.o.o. 
in Občine Vransko) 

Sklep št. 292  
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 17. redne 
seje z 9. točko: Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora : 
Poročilo z dne 04.09.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanje Energetike Vransko d.o.o. in Občine Vransko) 

Sklep št. 293 
Sprejme se naslednji dnevni red  17. redne seje 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 
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20.06.2013 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vransko za 
obdobje od 1.1. 2013 do 30.6.2013 
4. Sklep o spremembi sklepa o dopustni širitvi območja 
stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 
334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa 
5. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2011 – 2014 
6. Sklep o uskladitvi ekonomske cene v OE Vrtec Vransko  
7. Sklep o uskladitvi cen pogrebnih in pokopaliških storitev na 
pokopališču Vransko in soglasje k ceni pogrebnih in 
pokopaliških storitev izvajalca storitev (Ropotar) 
8. Soglasje k izplačilu povečanega obsega del direktorici ZKTŠ  
9. Seznanitev se poročilom Nadzornega odbora: 
- Poročilo z dne 04.09.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Energetike Vransko d.o.o. in Občine Vransko 
10. Razno 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje 
z dne 20.6.2013 

Župan poda obrazložitev zaradi spremembe oz. napake do 
katere je prišlo pri  zapisu zapisnika 16. redne seje Občinskega 
sveta Občine Vransko z dne 20.6.2013 in predlaga: 

- pregled sklepov 

- potrditev popravka sklepa št. 285, točka c, ki se pravilno 
glasi: 

c) vodarine za prekomerno porabo (enota mere:m3) 

Cena brez DDV Cena z 9,5% DDV 

0,7422 0,8127 

 

in potrditev zapisnika v predloženem besedilu. 

Pripomb na predloženi zapisnik 16. redne seje ni, zato sledi 
glasovanje:  
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 
20.6.2013 

Sklep št. 294 
Potrdi se zapisnik 16. redne seje z dne 20.6.2013 v 
predloženem besedilu. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

a) Vladimir Rančigaj (pisna pobuda): Da se od DRSC zahteva 
projekten predlog rešitev vpadnice v trg Vransko. Pred kratkim 
je bilo sanirano križišče za Gomilsko in postavljeni semaforji 
kljub temu, da se drugi sprašujemo ali so tam potrebni, ker 
kvarijo pretočnost prometa na tej cesti, Vranska vpadnica pa 
predstavlja problem, saj je v primeru nesreče na avtocesti ali 
kakršnegakoli popravila v tunelih ves promet preusmerjen na 
regionalno cesto, kar pa popolnoma preprečuje zavijanje v levo 
smer proti Celju. Ker se promet iz leta v leto povečuje, po drugi 
strani pa bodo popravila na tunelih pogostejša je to problem, ki 
ga bo potrebno hitro reševati. 

b) Vladimir Rančigaj (pisna pobuda): Avtobusna postaja 
Vransko je zelo urejena in je v čast naše občini, vendar ima 
eno veliko pomanjkljivost, to ja da nima urejene sanitarije. Ko v 
popoldanskem času včasih posedim in vidim potnike, ki se 
nekateri zapodijo v bližnjo koruzo, ali nekatere, ki  si izprosijo 
da letijo v prvo nadstropje, kjer ima Brglez pisarno, ali ko 
pripelje avtobus z otroškim izletom, kjer se kar v koloni napotijo 
do Slovanovega gostišča, se vse bolj zavedam, da to ni samo 
problem potnikov, temveč je tudi naš. Potniki, ki se peljejo iz 
smeri Ljubljane, jim je to prva postaja, kjer lahko opravljajo to 

fiziološko potrebo. Menim, da je potrebno skupaj z koristniki, to 
je avtobusnimi podjetji, najti skupno rešitev. 

c) Vladimir Rančigaj (pisna pobuda): Da se postavi tabla, kjer 
je zemljevid kolesarskih poti, ki je bila odstranjena, nazaj na 
staro mesto. 

Župan: Vse tri pobude bomo posredovali na ustrezen naslove, 
kar se tiče pa pobude številka dva (b) pa ocenjujem, da ni 
finančnih možnosti, da bi šli v izgradnjo WC-jev. Avtobusni 
izvajalci pa žal nimajo posluha za kakršnokoli sodelovanje. 

č) Marjan Pečovnik: Imam vprašanje glede Glasbene šole 
Žalec, nastajajo namreč zapleti : 

-  pri izvedbi roditeljskih sestankov, delitvi urnikov na 
Vranskem, sedaj je gospod ravnatelj oz. celotna glasbena šola 
te zadeve centralizirala in je potrebno hoditi v Žalec 

- drugi problem je pouk harmonike; oddelek bi naj bil na 
Vranskem, ker pa ja gospa učiteljica menda na bolniški še letos 
pouka ni bilo  

- tretji problem je pa ta, da je ravnatelj Glasbene šole obljubil, 
da bo potekal na Vranskem tudi pouk kitare in da bodo le tega 
organizirali, če bo vpisanih pet učencev, ker pa so bilo vpisani 
le štirje učenci, je tudi ta projekt odpadel. 

Župan: Ravnatelj Glasbene šole Žalec je zaprosil za dodatne 
prostore oz. uredila se je soba za tolkala, pa tudi s poukom za 
tolkala ni nič, vendar v kolikor vem vrtec sedaj občasno te 
prostore uporablja ob slabem vremenu. Vprašanja bodo 
posredovana  ravnatelju Glasbene šole Žalec. 

d) Jože Matko: Kakšne aktivnosti se predvidevajo glede na 
rezultate pri razpisu za obnovo ceste na Tešovo? 

Župan: Predlagam, da bi se na to vprašanje odgovorilo v okviru 
5. točke, ki je predvidena za to temo. 

e) Jože Matko: V kolikšnem času se lahko sanirajo udarne 
jame na lokalnih cestah in zakaj se te ne sanirajo sproti ? 

Župan: V zadnjem obdobju to počnemo z vročim asfaltom, od 
kar smo se usposobili je situacija sigurno boljša, je pa res da 
smo to cesto malo odlagali, ker smo mislili, da jo bomo 
rekonstruirali. Sem pa že dal nalogo, da bo izvajalec 
vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti cesto izdatno uredil in 
tudi nasul bankine. Vse ostale ceste pa redno kontroliram in 
moram povedati, da sedaj trenutno ni udarnih jam. 

f) Anica Bogataj : Kdo je pristojen za določanje osne 
obremenitve na cesti, kakšen je postopek pridobitve in če je 
možno postaviti znak od gostišča Kropivšek pa do »Po 
Zavrteh«? 

Župan: Po zakonu se točno ve kdo in koliko se lahko vozi po 
naših cestah glede na kategorizacijo in glede na veljaven 
odlok. Omejevanje pod te okvirje pa mislim, da ni koristno, ker 
je potem problem prevoza kakršnegakoli materiala do 
stanovanjskih objektov.  

g) Vladimir Rančigaj : Ali se je ob zaključku izgradnje 
plinovoda, ki poteka čez občino Vransko opravil kakšen 
pregled cest v občini Vransko, katere so uporabljali izvajalci 
del? 

Župan: Opravljen je bil kompleten monitoring in na podlagi 
katerega je bil dorečen obseg del na teh cestiščih. Od 
petnajstih dotičnih in poškodovanih cestnih obsegih v občini 
Vransko so prva ( Vindija, Gmajnar, Čeplje, Hrušovlje in 
pripravlja se še v Limovcah )že uredili, sicer še ne dokončno. 
Monitoring je na vpogled na sedežu Občine Vransko. Kar je že 
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bilo izvedenega, pa ocenjujem, da je bilo dobro izvedeno. Po 
zaključku, pa se bo opravil še en pregled izvedenih del. 

h) Nataša Juhart: Zanima me, če se lahko v času pogrebnega 
sprevoda da urediti režim prometa na relaciji od vežice do 
cerkve in nazaj in sicer tako, da bi se v tem času in v tem delu 
zaprla cesta za ves promet ?  

Zadnje čase se ob pogrebih pojavlja en zelo velik problem. Mi 
vemo, da gre sprevod od vežice v cerkev in nazaj in takrat se 
vsi z avtomobili, z motorji in tudi kolesi vozijo mimo sprevoda, 
zelo težko se jim je ustavit in mislim da je to do pogrebcev in 
vseh skupaj zelo nespoštljivo. Na problem je že večkrat 
opozarjal tudi gospod župnik. 

Župan:Glede na malo število pogrebov mislim, da ne bi bilo 
nobenega problema urediti začasno zaporo v času pogrebnega 
sprevoda. Predlagam, da glasujete o predlogu. 

Glasovanje:  
- 10 glasov ZA potrditev predloga ureditve začasne zapore 
ceste na relaciji od mrliške vežice do cerkve in nazaj v času 
pogrebnega sprevoda 

Sklep št. 295 
Potrdi se predlog ureditve začasne zapore ceste na relaciji od 
mrliške vežice do cerkve in nazaj v času pogrebnega sprevoda. 

i) Aleksander Reberšek: Letošnja suša je bila ena izmed 
najhujših oz. največjih v zadnjem času, povzročila je ogromno 
škode tudi na kmetijskih površinah, pa me zanima, če občina 
Vransko pripravlja kakšen razpis za pomoč kmetom, ki o v tej 
suši utrpeli škodo? 

Župan: Občina ne pripravlja razpisa, izvaja pa vse postopke, ki 
so potrebni v zvezi s popisom škode po suši. 171 nosilcev 
kmetijskega gospodarstva smo pozvali k popisu škode in ravno 
v teh dneh se izvaja popis oz. prijavljajo škodo. Ocenjujem, da 
zaradi znanih finančnih okvirov ni pogojev za kakšne dodatne 
razpise, je pa potrebno ljudem pomagati, da pridejo do denarja, 
ki je na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje za ta namen na 
razpolago. 

j) Aleksander Reberšek: Zanima me  kako v Osnovni šoli na 
Vranskem potekajo postopki glede zelenih javnih naročil in ali 
lahko kupujejo pridelke in izdelke od lokalnega prebivalstva 
oziroma od kmetov? 

Župan: V kolikor jaz poznam  zakonodajo, ravnateljica Majda 
Pikl bo to najbrž potrdila, zadnje spremembe zakona o javnem 
naročanju postavljajo v ospredje oz. dajejo prioriteto zelenim 
javnim naročilom ali lokalni oskrbi. Predlagam da, kaj se je 
naredilo in kaj se še bo naredilo na tem področju da bi 
zagotovili, da bodo domači ponudniki lahko plasirali svoje 
izdelke v javnem zavodu odgovori ga. ravnateljica OŠ Vransko 
Tabor Majda Pikl sedaj oz. s pisnim odgovorom kasneje. 

Ravnateljica OŠ Vransko –Tabor Majda Pikl: Poslužujemo se 
tega in moram poudariti, da imamo na domačem trgu zelo malo 
izbire, zato se moramo obračati tudi na širši trg. Je pa res da 
cene presegajo to kvoto, ki si jo mi lahko privoščimo. 
Zavedamo pa se, da bomo nekako do leta 2015 morali doseči 
tistih 5%, ki jih predpisuje zakonodaja. Eko-bio živila naročamo 
2 tedensko za malice in 1 krat tedensko za kosila. Bolj 
natančno, bi vam pa pripravila pisni odgovor. 

k) Aleksander Reberšek: Lansko leto smo začeli na Vranskem 
z brezplačnimi inštrukcijami za dijake iz občine Vransko, ker pa 
je bil odziv dijakov vsak mesec večji in ker sam težko poleg 
ostalih projektov plačujem stroške inštrukcij, me zanima, če 
lahko občina Vransko kakorkoli pomaga, mislim da gre tukaj za 
maksimalno 2000€ na leto? 

Župan: V proračunu za leto 2013 tega nimamo, rebalans pa se 
bo delal na seji, ki je predvidena v  mesecu novembru, na 
kateri bomo popravljali tudi proračun za leto 2014. Treba je 
pregledati kakšne so možnosti, da se to omogoči. Potrebno je 
narediti tako razpis za tiste, ki bodo izvajali inštrukcije, če bo 
šlo za občinska sredstva, kot za tiste, ki bodo inštrukcij deležni. 
Predlagam, da se v tej zadevi dogovorimo v okviru priprave 
proračuna za leto 2014. 

m) Aleksander Reberšek:Zanima me kako poteka stečaj KIV-a 
d.d. in če res bivši član uprave KIV-a d.d. pomaga stečajnemu 
upravitelju? 

Župan: To presega moja vedenja, zato bom to vprašanje 
posredoval stečajnemu upravitelju KIV-a d.d., ki bo najbrž 
podal odgovor. 

Ad3: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vransko za 
obdobje od 1.1.2013 do 30.6.2013 

Župan in vodja SOU Mihaela Zupančič podata obrazložitev 
točke, nato župan odpre razpravo. Ker se nihče na priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje o seznanitvi s poročilom o 
izvrševanju proračuna Občine Vransko za obdobje od 1.1.2013 
do 30.6.2013. 

Po končani razpravi sledi glasovanje: 
- 10 glasov ZA seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna 
Občine Vransko za obdobje od 1.1.2013 do 30.6.2013. 

Sklep št. 296 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročilom o 
izvrševanju proračuna občine Vransko za obdobje 1.1.2013 do 
30.6.2013. Poročilo se objavi na spletnih straneh občine 
Vransko. 

Ad4: Sklep o spremembi sklepa o dopustni širitvi območja 
stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 
334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa. 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker se 
nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje o spremembi 
sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu 
zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. 
Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa:  

- 10 glasov ZA spremembo sklepa o dopustni širitvi območja 
stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 
334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa 

Sklep št. 297 
Sprejme se Sprememba sklepa o dopustni širitvi območja 
stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 
334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa, v 
predloženem besedilu. Sprememba sklepa se objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko. 

Ad5: Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2011 
– 2014 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. K 
razpravi se priglasi g. Jože Matko. Po končani razpravi sledi 
glasovanje:  
- 6 glasov ZA 
- 4 glasovi PROTI 

spremembi Načrta razvojnih programov 2011 – 2014. 

Sklep št. 298 
Načrt razvojnih programov – NRP 2011 - 2014 se spremeni kot 
sledi: 
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13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB189-12-0007 Rekonstrukcija LC 490124 Ropasija – Vransko s 
pripadajočo rekreacijsko potjo 

Začetek financiranja: 01.01.2014 

Konec financiranja: 31.12.2014 

Vrednost projekta: 499.467 EUR 

Proračunski viri: Leto 2014  
(v EUR) 

PV – Transfer iz državnega 
proračuna 

102.882 

PV – Lastna proračunska 
sredstva 

150.542 

PV – EU sredstva 246.043 

Viri skupaj 499.467 

 
15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

OB189-12-0002 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela Občine 
Vransko - II. faza 

Začetek financiranja: 01.01.2012 

Konec financiranja: 31.12.2013 

Vrednost projekta: 404.704 EUR 

Proračunski viri: Leto 2012  
(v EUR) 

Leto 2013  
(v EUR) 

PV – Transfer iz državnega 
proračuna 

0 287.868 

PV – Lastna proračunska 
sredstva 

17.177 99.659 

Viri skupaj 17.177 387.527 

 
 
Ad6: Sklep o uskladitvi ekonomske cene v OE Vrtec 
Vransko 

Obrazložitev točke poda župan, ter preda besedo ravnateljici 
OŠ Vransko-Tabor Majdi Pikl, ki občinskemu svet dodatno 
obrazloži razloge za znižanje ekonomske cene v OE Vrtec 
Vransko. Sledi glasovanje: - 10 glasov ZA uskladitev 
ekonomske cene v OE Vrtec Vransko 

Sklep št. 299 
Sprejme se Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 
dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v vrtcih na 
območju Občine Vransko. Sklep se objavi v Uradnih objavah 
Občine Vransko. 

 

Ad7: Sklep o uskladitvi cen pogrebnih in pokopaliških 
storitev na pokopališču Vransko in soglasje k ceni 
pogrebnih in pokopaliških storitev izvajalca storitev 
(Ropotar) 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker se k 
razpravi nobeden ne priglasi, sledi glasovanje: - 10 glasov ZA 
potrditev sklepa o uskladitvi cen pogrebnih in pokopaliških 
storitev na pokopališču Vransko in soglasje k ceni pogrebnih in 
pokopaliških storitev izvajalca storitev (Ropotar) 

Sklep št. 300 
Potrdi se sprememba cen pogrebnih in pokopaliških storitev na 
pokopališču Vransko in poda soglasje k ceni pogrebnih in 
pokopaliških storitev izvajalca storitev (Ropotar), v skladu s 
predloženim besedilom. Cenik se objavi na spletnih straneh 
Občine Vransko. 

Ad8: Soglasje k izplačilu povečanega obsega del 
direktorici ZKTŠ  

Župan poda obrazložitev. Nato odpre razpravo. K razpravi se 
priglasijo Nataša Juhart, Justin Sedljšak, Marjan Pečovnik. 
Sledi glasovanje:  
- 2 glasa ZA 
- 8 glasov PROTI 

Sklep št. 301 
Občinski svet Občine Vransko ne potrdi izdaje soglasja župana 
Občine Vransko k izplačilu povečanega obsega del direktorici 
ZKTŠ Vransko za čas od 20.2.2013 do 19.2.2014. 

Ad9: Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora: 
- Poročilo z dne 04.09.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Energetike Vransko d.o.o. in Občine Vransko v 
letih 2011 in 2012 

Župan poda obrazložitev točke. Nato odpre razpravo. 
Obrazložitev poda tudi predsednik NO Občine Vransko g. Miha 
Pečovnik. K razpravi se priglasijo Ludvik Krajnc, Marko Krajnc 
in Ivan Kokovnik. Sledi glasovanje:  
- 10 glasov ZA sprejem sklepa 

Sklep št. 302 
Občinski svet se je seznanil s predloženim dokončnim 
poročilom Nadzornega odbora z dne 04.09.2013 o zakonitosti 
in smotrnosti poslovanja Energetike Vransko d.o.o. in Občine 
Vransko v letih 2011 in 2012. Poročilo se objavi na spletnih 
straneh Občine Vransko. 

Ad10: Razno 

a) Župan pove, da se ja uspešno zaključila energetska sanacija 
OŠ Vransko-Tabor in se v tej priložnosti zahvali Marku Krajncu 
Energetika Projekt d.o.o. za uspešno prijavo na razpis. 

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 

Številka:  0320/2013                      
Vransko,  24. 9. 2013                       
 
Zapisala                                                  Župan Občine Vransko                        
Mateja Godler l. r.                                 Franc Sušnik l. r.        

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


