URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 30. NOVEMBER 2012
VSEBINA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

OBJAVE
1. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko za
leto 2012
2. SKLEP o znižanju cen programov predšolske vzgoje
v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko

ZAPISNIKI
3. ZAPISNIK 12. redne seje Občinskega sveta

OBVESTILA
4. POVABILO k obisku spletnega medijskega portala
MojaObčina.si

OBJAVE
1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto
2012
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- ZJF
UPN4 uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 53/10, 17/2010 in
Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko, št.
21/12) je Občinski svet Občine Vransko na 12. redni seji
dne 30. 10. 2012 sprejel
ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Vransko
za leto 2012

1. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu
Občine Vransko za leto 2012 (Občinski Informator - Uradne
objave Občine Vransko, št. 8/2011 z dne 31.03.2011)
tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
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Številka 25/2012

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
706 Drugi davki

Rebalans
proračuna 2012 v
EUR
3.038.649
2.433.954
2.034.786
1.775.527
185.520
73.239
500

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

399.168
111.616

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

162.356
50.900

852
3700
1000
282.000

111.456

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov
731 Prejete donacije iz tujine

0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

442.338
442.338

0

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

2.914.079

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim

1.151.687
114.950
536.504

894.341
178.445
29.765
589.854
64.200
32.077

85.822
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organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

414.411

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

709.245
709.245

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU

158.805
7.333

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

124.570

18.665

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

2. člen
(splošna proračunska rezervacija)
3. odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2012
znašajo 5.000,00 EUR.«

Rebalans
proračuna
2012 v EUR

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

3. člen
V 2. odstavku 16. člena se doda beseda kratkoročno, črta
številka 0 EUR ter nadomesti s številko 200.000,00 EUR.
4. člen

0
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto
2012 (Občinski Informator - Uradne objave Občine
Vransko,
8/2011
z
dne
31.03.2011)
ostanejo
nespremenjene.
5. člen
0

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine
Vransko.«

0
Številka: 410/2011-2
Vransko, 30. 10. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje
v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov

-124.570

151.472

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

Rebalans
proračuna
2012 v EUR

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

200.000
200.000
200.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

341.802
341.802
341.802

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +

- 17.232

X. NETO ZADOLŽEVANJE

-141.802

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF) in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne
objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet
Občine Vransko na 12. redni seji dne 30. oktobra 2012
sprejel
SKLEP
o znižanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ
Vransko, OE Vrtec Vransko

1. člen
Cene programov v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko se s
1. 9. 2012 znižajo za 4,5 % in znašajo mesečno:
a) dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane)
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– za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja:
396,14 EUR
– za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja:
358,25 EUR
b) poldnevni program (4–6 ur, zajtrk in kosilo)
 za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja:
319,21 EUR

2. člen
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 6020/2012
Vransko, 30. 10. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
3. Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 30. oktobra 2012, 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,
Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Ana Bogataj, Nataša
Urankar, Anton Homšak, Jože Matko, Aleksander
Reberšek, Marjan Pečovnik, Nataša Juhart, Janez Lencl;
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Jadranka
Kramar, Rudolf Pušnik;
- SOU računovodstvo: Mihaela Zupančič;
- OŠ Vransko – Tabor: ravnateljica Majda Pikl;
- ostali prisotni: Sonja Cencelj – Odbor za kmetijstvo;
- opravičeno odstoten: Miha Pečovnik, predsednik
Nadzornega odbora.

Številka 25/2012 – 30. 11. 2012
Sklep št. 201
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 12. redne
seje z 9. točko: Sklep o znižanju ekonomske cene vrtca.
Sklep št. 202
Sprejme se naslednji dnevni red 12. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje z
dne 18.09 2012
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto
2012
4. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2013
5. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2014
6. Sklep o potrditvi Pogojev in meril za vrednotenje
programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna občine Vransko za leto 2013
7. Sklep o potrditvi meril za vrednotenje in izbor programov
športa v občini Vransko za leto 2013
8. Škoda po divjadi – obravnava in potrditev sklepov
odbora za kmetijstvo
9. Sklep o znižanju ekonomske cene vrtca
10. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne
seje z dne 18.09 2012
Pripomb na predložen zapisnik 11. redne seje ni, zato sledi
glasovanje: 11 glasov ZA potrditev zapisnika 11. redne seje
Sklep št. 203
Potrdi se zapisnik 11. redne seje z dne 18. 9. 2012 v
predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
a) Aleksander Reberšek: V Občini Vransko je še vedno
veliko makadamskih cest, ki niso asfaltirane. Naj jih
naštejem samo nekaj: cesta proti Lesarji, Koritnik, Plešnik,
Polšnarji, Ptic, proti Tešovi čez Brode, čez Videm…
Zavedam se, da ima večina teh cest malo število
uporabnikov, pa vendar so vsi krajani Občine Vransko in bi
bilo prav, da tudi oni pridejo enkrat do asfaltne poti. Kdaj
lahko pričakujejo asfalt?
Nekatere npr. čez Videm in proti Tešovi čez Brode so zelo
pomembne intervencijske in obvozne poti in bi jim bilo
potrebno posvetiti posebno pozornost. Cesta čez Videm je
pravzaprav edina obvozna in intervencijska pot, v primeru
kakršne koli prireditve na trgu.

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri
prisotnih vseh 11 članov Občinskega sveta, zato je seja
sklepčna.

Cesta proti Novak (Koritnik) je v zelo slabem stanju in bi
bila potrebna obnove ali da bi vsaj namestili kanale za
odvodnjavanje vode.

• Sprejem dnevnega reda:

Župan: Potrebe vsekakor so, proračunskih možnosti za
večji obseg rekonstrukcij pa v tem trenutku ni. Trudimo pa
se, da so te ceste prevozne in vzdrževane. Glede ceste čez
Videm pa trenutno tečeta dva sodna postopka; sodni
postopek za ureditev meje in sodni postopek za določitev
odškodnine zaradi razlastitve. Dokler postopki niso
zaključeni temeljitejše urejanje ceste ni možno.

Župan Občinskemu svetu predlaga razširitev dnevnega
reda
12.
redne
seje
z
naslednjo
točko:
9. Sklep o znižanju ekonomske cene vrtca
Točka Razno se ustrezno preštevilči in tako postane 10.
točka dnevnega reda.
Pripomb na predlagan dnevni red seje ni, zato sledi
glasovanje:
- 11 glasov ZA razširitev dnevnega reda z 9. točko
- 11 glasov ZA sprejem dnevnega reda kot celote
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b) Aleksander Reberšek: Kaj je z urejanjem brežin
Podgrajščice in Merinščice. Bregovi se usipajo naprimer pri
Slovan in ogrožajo varnost občanov in poplavno
ogroženost. Kdaj je bila nazadnje čiščena struga čez trg.
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Četudi to ni v pristojnosti Občine, mora Občina poskrbeti za
varnost svojih Občanov.

Razpisi za oddajo javnih naročil za posamezne sklope (po
posameznih občinah) pa so že pripravljeni.

Je občina poskrbela za vodovarstveno študijo v trgu?

g) Nataša Urankar: Zakaj še ni bil saniran plaz pri
Dernulovec v Zahomcah?

Župan: Urejanje strug vodotokov je v pristojnosti Agencije
RS za okolje. Mi redno opozarjamo in zahtevamo
posamezne sanacije. Tako smo zahtevali tudi ureditev
brežine pri Slovan, nakar smo prejeli odgovor, da je le-to v
pristojnosti obrežnega lastnika. To je družba SM Invest, ki
je v stečajnem postopku, vendar se stečajni upravitelj ne
odziva na naše ponudbe za odkup zemljišča. Rok za
sprejem naše ponudbe se izteče čez dober teden, nato
bomo v primeru ponovnega neodziva sprožili postopek
razlastitve.
c) Aleksander Reberšek: Po trgu Vransko je zelo slab WiFi signal ali pa ga sploh ni. Pred leti so bila za to
namenjena sredstva in če se ne motim tudi nekaj denarja s
strani EU. Predlagam posodobitev opreme, ki bi zadovoljivo
pokrila trg Vransko s signalom.
Župan: Pogodba za petletno obdobje je potekla. V tem
času so bili računalniki na e-točki večinoma uničeni. Če ne
bo nobenega primernega razpisa, zaradi trenutnih zelo
omejenih finančnih zmožnosti ne bomo šli v takšno
investicijo. Javne ustanove v občini pa brezžično omrežje
imajo.
č) Aleksander Reberšek: Pri gradnji kanalizaciji v Čepljah
pri Štiftar Miri je prišlo do vidnih poškodb na stanovanjski
hiši v njeni lasti. Zahtevam, da Občina Vransko popravi
poškodbe in objekt povrne v prvotno stanje ali oškodovanki
plača odškodnino.
Župan: Pri vsaki gradnji nosi odgovornost za gradbišče
izvajalec del, ki mora imeti v ta namen gradbišče tudi
zavarovano. Zato predlagam, da se gospa z zahtevo obrne
na izvajalca del.

Župan: Ker plaz po ugotovitvah geologov ne ogroža
stanovanjskih ali gospodarskih objektov ali javne
infrastrukture, ni bil uvrščen med prioritete. Naslednji na
vrsti za sanacijo je plaz pri Jagodič Pavlin v Stopniku, ki
ima pozitivno recenzijo ZRMK, vendar zaradi trenutne
finančne situacije še ni bil saniran. Sredstva za sanacije po
naravnih nesrečah namreč zagotavlja država. Nesaniranih
pa imamo celo še nekaj objektov po poplavah leta 2007.
h) Nataša Urankar: Opozorila bi na velike nanose peska na
cesti pri ge. Marinko v Zaplanini. Odsek je tudi zelo
nevaren za promet. Morda bi bilo smiselno postaviti znak
za omejitev hitrosti.
Župan: Cesto redno čistimo. Težava pa je, ker je vsa
meteorna voda speljana v cesto, saj je nihče noče na
svojem. Na ovinku lahko postavimo znak za omejitev
hitrosti, čeprav osebno dvomim, da bo s tem dosežen
kakšen učinek. Opravili bomo ogled in se potem odločili o
smiselnosti postavitve prometnega znaka.
i) Jože Matko: Pri Vadlan na Tešovi je v soboto voda tekla
po dvorišču. Kako bi lahko tam rešili problem
odvodnjavanja?
Župan: Tukaj gre za isti problem kot v Zaplanini in sicer, da
nihče noče meteorne vode na svojem zemljišču.
Predlagam, da se poizkusite o tem dogovoriti na vaškem
odboru.
j) Jože Matko: Ali bi bilo mogoče na mostu pri Zorku v
Podgradu postaviti znak za prednost, ker je most zelo
ozek?

d) Aleksander Reberšek: Na avtobusni postaji v Čepljah
proti Celju je nastala večja luknja, kjer se asfalt ugreza.
Prosim, da se nevarni del še pred zimo sanira, da ne bo
nastala škoda še večja.

Župan: Znak bomo postavili.

Župan: Vzdrževalca lokalnih cest in javnih poti v občini
Energetiko Vransko d.o.o. bomo obvestili o poškodbi.
Sanacija bo izvedena v najkrajšem možnem času.

Obrazložitev točke poda župan in odpre razpravo. K
razpravi se priglasi Janez Lencl. Po končani razpravi župan
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagani odlok
po hitrem postopku. Sledi glasovanje:

e) Nataša Juhart: Ob vsakem obilnejšem deževju vodo
poplavi most oz. cesto do Centra varne vožnje Vransko. Ali
obstajajo kakšne možnosti, da bi se zadeva uredila?
Župan: Gradbeno dovoljenje za most že imamo. Skušali
bomo pridobiti sredstva na kakšnem razpisu, saj bi takšen
most stal nekje med 200.000 in 300.000 euri. Glede na
sprejet OPPN za novo poslovno cono bo namreč postala
izgradnja tega mostu nujna.
f) Janez Lencl: Kdaj se bo nadaljevala gradnja kanalizacije
v Prekopi?
Župan: 6. javni razpis oz. poziv za predložitev vlog iz
naslova regionalnih razvojnih programov v letošnjem letu ni
bil realiziran. Meseca septembra smo skupaj s štirimi
spodnjesavinjskimi občinami (Braslovče, Polzela, Tabor in
Prebold) kandidirali na tem razpisu in pričakujemo, da
bomo še v letošnjem letu prejeli sklep o sofinanciranju.

Ad3: Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za
leto 2012

- 11 glasov ZA sprejem po hitrem postopku
- 11 glasov ZA sprejem odloka
Sklep št. 204
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2012
se sprejme po hitrem postopku.
Sklep št. 205
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko
za leto 2012 v predloženi obliki in vsebini.
Ad4 in ad5: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto
2013 in Odlok o proračunu Občine Vransko za leto
2014
Obrazložitev poda župan, ki nato odpre razpravo. K
razpravi se priglasi Jože Matko. Razpravi sledi glasovanje:
11 glasov ZA sprejem obeh odlokov v prvem branju
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Sklep št. 206
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Vransko
za leto 2013 v prvem branju ter se posreduje v 15-dnevno
javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 16.
novembra 2012.
Sklep št. 207
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Vransko
za leto 2014 v prvem branju ter se posreduje v 15-dnevno
javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 16.
novembra 2012.
Ad6 in ad7: Sklep o potrditvi Pogojev in meril za
vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine
Vransko za leto 2013 in Sklep o potrditvi meril za
vrednotenje in izbor programov športa v občini
Vransko za leto 2013
Uvodno obrazložitev točke poda župan. Dodatna pojasnila
poda direktorica občinske uprave Jadranka Kramar. Župan
nato odpre razpravo. K razpravi se priglasi Janez Lencl.
Sledi glasovanje:

Številka 25/2012 – 30. 11. 2012
- V primeru nestrinjanja z oceno škode na drugi stopnji
v imenu in s pooblastilom lastnika vloži tožbo na
pristojno sodišče.
- Za stimulacijo odstrela prašičev se lovcu, ki je le tega
uplenil izplača 50 € za vsakega odstreljenega prašiča
nad planom odstrela za tekoče leto.
Ad9: Sklep o znižanju ekonomske cene vrtca
Župan poda uvodno obrazložitev točke ter preda besedo
ravnateljici OŠ Vransko – Tabor Majdi Pikl, ki Občinskemu
svetu predstavi predlog za znižanje ekonomske cene vrtca
za 4,5 % na podlagi ukrepov sprejetih z Zakonom o
uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Sledi razprava, h kateri
se priglasi Janez Lencl. Razpravi sledi glasovanje: 11
glasov ZA sprejem sklepa o znižanju ekonomske cene
vrtca
Sklep št. 211
Sprejme se Sklep o znižanju cen programov predšolske
vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko v predloženem
besedilu.
Ad10: Razno

- 11 glasov ZA sprejem sklepa o potrditvi Pogojev in meril
za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih
projektov
- 11 glasov ZA sprejem sklepa o potrditvi Meril za
vrednotenje in izbor programov športa
Sklep št. 208
Sprejmejo se Pogoji in merila za vrednotenje programov
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna občine Vransko za leto 2013 v predloženem
besedilu.
Sklep št. 209
Sprejmejo se Merila za vrednotenje in izbor programov
športa v občini Vransko za leto 2013 v predloženem
besedilu.
Ad8: Škoda po divjadi – obravnava in potrditev sklepov
Odbora za kmetijstvo
Uvodno obrazložitev točke poda župan ter preda besedo
predsednici Odbora za kmetijstvo Nataši Urankar, ki
Občinskemu svetu predstavi sprejete sklepe pristojnega
odbora. Nato župan odpre razpravo, v kateri sodelujejo
Sonja Cencelj, Ivan Kokovnik, Nataša Urankar in župan.
Razpravi sledi glasovanje: 11 glasov ZA potrditev sklepov
Odbora za kmetijstvo
Sklep št. 210
Sprejmejo se naslednji sklepi Odbora za kmetijstvo, sprejeti
na 4. redni seji odbora dne 1. 10. 2012:
- Strokovna sodelavka občinske uprave sprejema
prijave nastale škode, le to na kraju samem evidentira
in s pooblastilom lastnika zemljišča škodo tekoče
javlja lovski družini, kot upravljavcu lovišča.
- Pooblaščeni predstavnik Občine Vransko sodeluje pri
ocenjevanju nastale škode in pri sporazumevanju o
povračilu le te.
- V primeru nestrinjanja z ocenjeno škodo na prvi
stopnji s pooblastilom lastnika zemljišča vlaga pisno
prijavo - škodo »Komisiji za določanje višine škode na
kmetijskih in gozdnih kulturah«, ki je organizirana za
posamezen LUO po Upravnih enotah.

5|S tr a n

a) Župan Občinski svet seznani s prošnjo PGD Ločica pri
Vranskem za ureditev gasilnega doma in dvorišča PGD
Ločica pri Vranskem ob 80. obletnici ustanovitve društva.
b) Župan prisotne povabi na dobrodelni koncert, ki ga 13.
novembra v Športni dvorani Vransko organizira Rotary club
Žalec v sodelovanju z Občino Vransko; izkupiček bo
namenjen Dejanu Grilju in izgradnji varne hiše za žrtve
prometnih nesreč.
Seja je bila zaključena ob 20.50.
Številka: 0320/2012
Vransko, 30. 10. 2012
Zapisal
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA
4. Povabilo k obisku spletnega medijskega portala
MojaObčina.si
Vabimo vas k obisku spletnega medijskega portala
MojaObčina.si
na
spletnem
naslovu
http://www.mojaobcina.si/vransko/, kjer najdete najbolj
aktualne in ažurne novice o vsem, kar se zgodi v naši
občini.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

