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RAZPISI 

1. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 

1. POVABILO K ODDAJI VLOGE 
 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, vabi vse 
zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim 
javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega upravljanja z divjadjo, ter to razpisno 
dokumentacijo oddajo svojo VLOGO ZA PRIJAVO NA 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI 
TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO. 
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi 
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo (Uradne objave Občine Vransko št. 10/2011). 

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.  

Občina bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine 
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu, 
do višine 1.115,16 €. 

2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO 
VLOGE 

 
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim 
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 30. 9. 
2011 v Uradnih objavah Občine Vransko, na spletni 
strani Občine Vransko: www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine in to razpisno dokumentacijo. 

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo . 

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

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora 
vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na 
spletnem naslovu: www.vransko.si. 

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 20. 10. 2011. 

3. POSTOPEK ZA IZBOR SOFINANCERJA 
 
Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu, to 
je 24. 10. 2011. 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 30 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. 

Številka: 4303-82/2011-04 
Vransko, 30. 9. 2011 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 
 

 

 

2. Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja 
in posipanja cest) na območju Občine Vransko za 
obdobje 1. 11. 2011 do 15. 3. 2012 

Na podlagi 12. člena  Odloka o občinskih cestah (Uradni 
list RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko 
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/10), in Pravilnika o  
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 
62/98) Občina  Vransko objavlja  

 
J A V N I   R A Z P I S 

o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja 
cest) na območju Občine Vransko za obdobje 1. 11. 

2011 do 15. 3. 2012 

 
Javni razpis o izvajanju zimske službe in razpisna 
dokumentacija  sta objavljena  na spletni strani občine 
Vransko (www. vransko.si) in na oglasni deski Občine 
Vransko. Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o 
izvajanju zimske službe do 20. 10. 2011 na naslov 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Številka: 4303-81/2011-04 
Vransko, 30. 9. 2011 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


