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1. OBVESTILO o javnem zbiranju ponudb za prodajo 
nepremičnin parc.št.  345/2, 775/1 in 775/5, k.o. Vransko 

OBVESTILA 
 
2. JAVNI POZIV zavezancem za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča 

3. OBVESTILO - Sum pojava bolezni modrikastega jezika pri 
govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah 
 
 

R A Z P I S I 

1. Obvestilo o javnem zbiranju ponudb za prodajo 
nepremičnin parc.št.  345/2, 775/1 in 775/5, k.o. Vransko 
 
Na podlagi 35. in 36. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Vransko dne 29. 1. 2016 
objavlja 

O B V E S T I L O  
o javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin parc. št. 

345/2, 775/1 in 775/5, vse k.o. Vransko 

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnega 
zemljišča na podlagi javnega zbiranja ponudb in sicer: zemljišča 
parc. št. 345/2 v izmeri 61 m² , 775/1 v izmeri 82 m² in 775/5 v 
izmeri 34 m², vse k.o. Vransko, v  skupni izmeri 177,00 m², ki v 
naravi predstavlja zemljišče ob kanalu in delno vrt.  

Izhodiščna cena je 3.343,00 EUR za zemljišče brez DDV. 

Rok za oddajo ponudbe je 16. 2. 2016 do 12. ure.  

Dokumentacija za javno zbiranje ponudb je dostopna na spletni 
strani Občine Vransko – www.vransko.si. 

Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Občine Vransko, 
Vransko 59, na tel.: (03) 703 28 00 ali preko elektronskega 
naslova obcina.vransko@vransko.si 

Številka: 7113-17/2015                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 1. 2016                                 Franc Sušnik l. r. 

 

 

O B V E S T I L A 

2. Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča 

Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko (Ur..l. RS, št. 124/2008 in 106/2009)  prijavijo 
vse  morebitne spremembe, pomembne za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in/ali 
poslovne  prostore.  

Podatke vpišete na obrazec »Prijava podatkov za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča«, katerega dobite 
v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ali na 
spletni strani občine, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/vloge-in-obrazci/  

Izpolnjen obrazec oddate osebno v tajništvu občine  v času 
uradnih ur občinske uprave ali pošljite na naslov: Občina 
Vransko, Občinska uprava, Vransko 59, 3305 Vransko 
najkasneje do 29. 2. 2016. 

Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze 
»nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča« za leto 2016. 

V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo 
prejeli, boste nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča za 
leto 2016 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s katerimi 
občina trenutno razpolaga, oziroma so evidentirani v obstoječi 
bazi podatkov. 

                                                                  Župan Občine Vransko 
                                                                  Franc Sušnik l. r. 

 

3. Obvestilo - Sum pojava bolezni modrikastega jezika pri 
govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah 

V zvezi s sumom pojava bolezni modrikastega jezika pri govedu, 
drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah je Uprava RS 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala odločbo o 
ugotavljanju, preprečevanju in zatiranju bolezni. 

Odločba je objavljena na oglasni deski občine in na spletni strani 
občine, na spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-
razpisi-narocila-in-objave/ 

                                                                  Župan Občine Vransko 
                                                                  Franc Sušnik l. r. 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


