URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 30. SEPTEMBER 2015

Številka 49/2015
2. člen

VSEBINA
AKTI
1. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Vransko za leto 2014
2. LETNI PROGRAM športa v občini Vransko za leto 2016
3. SKLEP o ukinitvi javnega dobra

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2014 sestavljajo
splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna
Občine Vransko za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih
spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

RAZPISI

3. člen

4. OBVESTILO o javnem zbiranju ponudb - prodaja stanovanja
na naslovu Vransko 16

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2014 znašajo:

5. OBVESTILO o javnem zbiranju ponudb
nepremičnine parc.št. 153/5, k.o. Vransko

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

za

prodajo

6. OBVESTILO o javnem zbiranju ponudb za oddajo garaže v
stanovanjskem bloku Vransko 130 b v najem
7. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju občine Vransko za obdobje od 1.
11. 2015 do 15. 3. 2016

OBJAVE
8. LISTA za za oddajo neprofitnega stanovanja na naslovu
Vransko 130A v najem

AKTI
1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2014
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 98. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 78/99, 124/2000,
79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP,
14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010,
11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne Objave Občine
Vransko, št. 21/12 in 46/15) je Občinski svet Občine Vransko na 7.
redni seji dne 22.9.2015 sprejel

Z AKLJ UČNI RAČ UN
proračuna Občine Vransko za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2014.
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Skupina/Podskupina kontov

Zaključni račun 2014
v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.309.350

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
706 Drugi davki

1.987.158
1.770.793
155.373
60.992

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč

2.152.059

0
164.901
85.088
2.046
2.696
4.051
71.020
2.900
0
2.900

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov

0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

154.391
154.391

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za

2.001.934
876.846
177.654
24.486
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socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

579.521
38.891
56.294

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

905.753
29.415
532.373

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

145.071
145.071

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

307.415

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2014 se
objavi v uradnem glasilu občine Vransko «Občinski informatorUradne objave Občine Vransko«.
Številka: 410/2014-0321
Vransko, 22. 9. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št.
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012 in
46/2015) in 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01
– ZSDP in 15/03 – ZOPA) je občinski svet Občine Vransko na 7.
redni seji dne 22. 9. 2015 sprejel

Zaključni račun 2014
v EUR
0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

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

0

0
0
0
0

LET NI PROGR AM
športa v občini Vransko za leto 2016

Občina Vransko bo v letu 2016, na podlagi sprejetega proračuna,
namenila skupaj 81.276,00 EUR za izvedbo letnega programa
športa v občini Vransko.
Skupaj zagotovljena sredstva za šport se bodo v okviru proračunskih
postavk namenila za naslednje namene:
1. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni višini
3.000,00 EUR.

0
0

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja zunanjih
športnih igrišč pri Osnovni šoli Vransko, vrtcu in športni dvorani.
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov košnje trave,
namakanja igrišč, električne energije za razsvetljavo in za
intervencije zaradi nepredvidenih okvar na športnih objektih in
napravah.
2. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ Osnovna šola
Vransko -Tabor 3.825,00 EUR.

C.RAČUN FINANCIRANJA

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

4. člen

2. Letni program športa v občini Vransko za leto 2016

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

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

14.302

44.806

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

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

273.768

74.264
29.458

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

- 307.415

70.197

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

Skupina/Podskupina kontov

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

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja športne
vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj, Zlati sonček in Krpan.
Ta sredstva se zavodu dodelijo neposredno na podlagi sprejetega
proračuna in podpisane letne pogodbe.

Zaključni račun 2014
v EUR
0
0
0
291.802
291.802
291.802

15.614

- 291.802

3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini
32.190,00 EUR.
Sredstva za te namene se bodo na podlagi izvedenega javnega
razpisa namenjala za dejavnost in nakup opreme športnih društev in
klubov ter za druge izvajalce športnih programov v občini, ki lahko
na javnem razpisu kandidirajo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Vransko. Na podlagi javnega
razpisa se bo financirala naslednja vsebina športnih programov:
- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
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- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov,
- 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.
Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel sredstva na
podlagi točk, ki jih bo zbral glede na točkovni sistem, ki je sestavni
del pravilnika. Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan
sklenil pogodbe, ki bodo natančno opredeljevale namensko porabo
proračunskih sredstev.
4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške Športne
dvorane Vransko za izvajanje športnih programov, šolskih in
izven šolskih športnih aktivnosti v skupni višini 33.761,00 EUR
in sicer za naslednje namene:

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Vransko.
Številka: 7113-11/2014-04
Vransko, 22. 9. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

RAZPI SI
4. Obvestilo o javnem zbiranju ponudb - prodaja stanovanja na
naslovu Vransko 16
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35.
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 objavlja

- 27.461,00 EUR za plače upravitelja in rediteljev v športni dvorani
Vransko,
- 6.300,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov športne dvorane
Vransko (čiščenje, energija, komunalne storitve, pregledi športne in
ostale opreme v dvorani).

OBVESTILO
o javnem zbiranju ponudb
- prodaja stanovanja na naslovu Vransko 16
2

5. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 700,00 EUR.

Predmet prodaje je stanovanje neto tlorisne površine 60,20 m v
večstanovanjski stavbi št. 326 na naslovu Vransko 16.

Planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2016 so namenjena
pokritju stroškov drugega splošnega materiala in storitev, ki niso
opredeljena v predhodnih točkah, niso predmet javnega razpisa in jih
tudi vnaprej ni mogoče natančneje definirati.

Javno zbiranje ponudb z razpisno dokumentacijo je objavljeno na
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi v tajništvu Občine Vransko,
Vransko 59, v času uradnih ur občinske uprave.

6. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in
objektov v skupni višini 7.800,00 EUR, in sicer za naslednje
namene:

Rok za oddajo ponudbe je petek, 16. 10. 2015, do 10. ure.

- 6.500,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na Športni dvorani
Vransko,

Ponudbo z jasno vidno oznako »Ne odpiraj - ponudba za nakup
stanovanja na naslovu Vransko 16« je potrebno oddati v zaprti
ovojnici na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
osebno ali priporočeno po pošti.

- 1.300,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na zunanjih športnih
površinah.
Številka: 4302-02/2015-08
Vransko, 22. 9. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Izhodiščna cena je 37.000,00 EUR brez davka na promet
nepremičnin. Davek na promet nepremin, ki bo odmerjen na podlagi
sklenjene prodajne pogodbe plača kupec.
Na predmetu prodaje obstaja predkupna pravica večinskega lastnika
večstanovanjske stavbe.

3. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št.
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko št. 21/2012 in
46/2015) je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji dne
22.9.2015 sprejel
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 814/1 (ID
6434652 ) k.o. 1011 Tešova, v izmeri 97 m2.
II.
Lastninska pravica iz točke I. preneha imeti značaj javnega dobra in
postane last Občine Vransko, Vransko 59, 33035 Vransko, matična
številka 1357778000.
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Ogled predmeta prodaje bo v ponedeljek, 5. 10. 2015, ob 11. uri.
Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb na transakcijski
račun Občine Vransko vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne
cene oziroma 3.700,00 EUR.
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v petek, 16. 10. 2015, ob
11. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Dodatne informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine
Vransko, Vransko 59, na tel. št. 03 703 28 00 ali preko
elektronskega naslova obcina.vransko@vransko.si.
Številka: 7113/2015
Vransko, 30. 9. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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5. Obvestilo o javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnine
parc.št. 153/5, 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 30. 9.2015 objavlja

OBVESTILO
o javnem zbiranju ponudb
za prodajo nepremičnine parc. št. 153/5, k.o. Vransko

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnega zemljišča na
podlagi javnega zbiranja ponudb in sicer: zemljišče parc. št. 153/5,
k.o. Vransko, v izmeri cca 286,00 m², ki v naravi delno predstavlja
parkirišče in delno vrt.
Izhodiščna cena je 10.560,00 EUR za zemljišče brez davka na
promet nepremičnin.
Rok za oddajo ponudbe je 16. 10. 2015 do 12. ure.

7. Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja
cest) na območju občine Vransko za obdobje od 1. 11. 2015 do
15. 3. 2016
Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št.
97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2015 (Uradne
objave Občine Vransko, št. 44/15), in Pravilnika o
vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja
javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) Občina Vransko objavlja

JAV NI RAZ PIS
o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja cest) na
območju Občine Vransko za obdobje 1. 11. 2015 do 15. 3. 2016

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. 2015 na naslov
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Vransko, 30. 9. 2015
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

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: 7113/2015
Vransko, 30. 9. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

6. Obvestilo o javnem zbiranju ponudb za oddajo garaže v
stanovanjskem bloku Vransko 130 b v najem
Na podlagi 40. 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 30. 9.5. 2015 objavlja
OBVESTILO
o javnem zbiranju ponudb
za oddajo garaže v stanovanjskem bloku Vransko 130b v najem
Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja garaže v najem v
stanovanjskem bloku Vransko 130 b, (ID 1012-147-14), v izmeri
17,60 m².

OBJAVE
8. Lista za za oddajo neprofitnega stanovanja na naslovu
Vransko 130A v najem
Občina Vransko na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1
(Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN,
9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18,
62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011, 40/2012ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009,81/2011 in
47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni list RS,
št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009
Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013), Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr.,
41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre,
62/2010-ZUPJS, 57/2012), Občina Vransko po Javnem razpisu za
dodelitev neprofitnega stanovanja na naslovu Vransko 130 a v
najem, objavljenem dne 31. 3. 2015 Informator št. 110,objavlja
LISTO
za oddajo stanovanja na naslovu Vransko 130 a v najem

Izhodiščna cena letnega najema je 600,00 EUR brez DDV.
1. Ojsteršek Urška, Vransko 154, 440 točk, 3 osebe,
Rok za oddajo ponudbe je 16. 10. 2015 do 12. ure.
2. Borštner Ivan, Vransko 35 a, 420 točk, 4 osebe,
Dokumentacija za javno zbiranje ponudb je dostopna na spletni
strani Občine Vransko – www.vransko.si.

3. Kavdik Cvetka, Prapreče 23, 300 točk, 1 oseba;

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: 4302-01/2015-04
Datum: 27. 5. 2015

Številka: 7113/2015
Vransko, 30. 9. 2015

Vodja razpisa
Rosita Papinutti l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Direktorica občinske uprave
Jadranka Kramar, dipl. org. upr. l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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