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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 29. september 2017         Številka 69/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 
 
2. LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 
 
3. LETNI PROGRAM športa v občini Vransko za leto 2018 
 
4. LETNI PROGRAM športa v občini Vransko za leto 2019 
 
5. LETNI PROGRAM  sofinanciranja socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev za leto 2018 
 
6. LETNI PROGRAM  sofinanciranja socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev za leto 2019 

RAZPISI 
 
7. JAVNI RAZPIS za izvajanje zimske službe (pluženje in 
posipanje cest) na območju občine Vransko za obdobje  
od 15. 11. 2017 do 15. 3. 2018 

OBJAVE 
 
8. CENIK Športne dvorane Vransko 
 
 
 

A K T I 

1. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2018 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16) 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, 54/2016), je Občinski svet Občine Vransko na 19. 
redni seji dne 12. 9. 2017 sprejel 

 
L E T N I   P R O G R A M  

kulture v Občini Vransko za leto 2018 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2018 opredeljuje 
redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in 
investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter 
višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2018 so sredstva za kulturo 
namenjena za:  
- sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
- sofinanciranje javnih zavodov, 
- financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in prireditev 
občinskega pomena, 
- vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za 
kulturno dejavnost. 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa 
kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:  

- dejavnosti in projekti (prireditve,  predstave, ustvarjalne 
delavnice) kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij,  

- knjižnična in muzejska dejavnost, 
- gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi 

abonmajskih predstav, 
- OI JSKD RS Žalec,  
- mediji in avdiovizualna kultura, 
- Prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni 

praznik, praznik dela, občinski praznik, dan državnosti, dan 
samostojnosti in enotnosti …),  

- varovanje in obnova kulturne dediščine, 
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 234.660,19 
EUR kot sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, 
sakralnih objektov 5000,00 EUR 

2. 08004 Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec 37.800,00 EUR 

3. 08028 Ljubiteljska kultura 7000,00 EUR 

4. 08032 Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, OI Žalec 400,00 EUR 

5. 08005 Investicijsko vzdrževanje 
Kulturnega doma Vransko 

1200,00 EUR 

6. 01046 Odplačilo kredita za izgradnjo 
večnamenske športne dvorane, del 

7000,00 EUR 

7. 
08033 Gasilski muzej Vransko, 
najemnine in zakupnine za poslovne 
objekte (PGD Prekopa) 

5040,00 EUR 

8. 
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ – za plače, blago in 
storitve       

20.000,00 EUR 

9. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ – za program kulture 

6000,00 EUR 

10. 09004 OŠ Vransko, tekoči transferi v 
javne zavode - del 

3690,00 EUR 

11. 08020 Prireditve ob državnih 
praznikih 

6220,00 EUR 

12. 08021 Ostale občinske prireditve 3767,00 EUR 
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13. 08035 Vranski pustni karneval 5000,00 EUR 

14. 08036 Izdaja monografije Vranskega 30.000,00 EUR 

15. 08026 Obnova Schwentnerjeve hiše 96.543,19 EUR 

 
Skupaj:  234.660,19 EUR 

4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti 
in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture pod zaporedno 
številko 4 - Ljubiteljska kultura, bo potekala na podlagi prijav na 
razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti. 

5. 

Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko 
izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt iz 
drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi 
kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na 
podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo. 

Številka: 610/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 12. 9. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
2. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2019 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16) 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, 54/2016), je Občinski svet Občine Vransko na 19. redni 
seji dne 12. 9. 2017 sprejel 

 
L E T N I   P R O G R A M  

kulture v Občini Vransko za leto 2019 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2019 opredeljuje 
redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in 
investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter 
višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2019 so sredstva za kulturo 
namenjena za:  
 
- sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
- sofinanciranje javnih zavodov, 
- financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in prireditev 
občinskega pomena, 
- vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za 
kulturno dejavnost. 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa 
kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:  

- dejavnosti in projekti (prireditve,  predstave, ustvarjalne 
delavnice) kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij,  

- knjižnična in muzejska dejavnost, 
- gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi 

abonmajskih predstav, 

- OI JSKD RS Žalec,  
- mediji in avdiovizualna kultura, 
- prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni 

praznik, pustni karneval, praznik dela, občinski praznik, dan 
državnosti, dan samostojnosti in enotnosti …),  

- varovanje in obnova kulturne dediščine, 
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 158.117,00 
EUR kot sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, 
sakralnih objektov 5000,00 EUR 

2. 08004 Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec 37.800,00 EUR 

3. 08028 Ljubiteljska kultura 7000,00 EUR 

4. 08032 Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, OI Žalec 400,00 EUR 

5. 08005 Investicijsko vzdrževanje 
Kulturnega doma Vransko 

1200,00 EUR 

6. 
01046 Odplačilo kredita za 
izgradnjo večnamenske športne 
dvorane, del 

7000,00 EUR 

7. 
08033 Gasilski muzej Vransko, 
najemnine in zakupnine za 
poslovne objekte (PGD Prekopa) 

5040,00 EUR 

8. 
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ, za plače, blago in 
storitve – del      

20.000,00 EUR 

9. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ, za program kulture 

6.000,00 EUR 

10. 09004 OŠ Vransko, tekoči 
transferi v javne zavode - del 

3690,00 EUR 

11. 08020 Prireditve ob državnih 
praznikih 

6220,00 EUR 

12. 08021 Ostale občinske prireditve 3767,00 EUR 

13. 08035 Vranski pustni karneval 5.000,00 EUR 

14. 08026 Obnova Schwentnerjeve 
hiše 

50.000,00 EUR 

 
Skupaj:  158.117,00 EUR 

4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti 
in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture pod zaporedno 
številko 4 - Ljubiteljska kultura, bo potekala na podlagi prijav na 
razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti. 

5. 

Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko 
izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt iz 
drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi 
kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na 
podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo. 

Številka: 610/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 12. 9. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
3. Letni program športa v občini Vransko za leto 2018 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 7. člena 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o 
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
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2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) ter 7. in 16. člena Statuta 
občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št.  21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
občinski svet Občine Vransko na 19. redni seji dne 12. 9. 2017 
sprejel  

L E T N I   P R O G R A M  
športa v občini Vransko za leto 2018 

Na podlagi sprejetega proračuna bo Občina Vransko v letu 2018 
namenila skupaj 149.150,68 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 
3.150,00 EUR. 

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 v skupni višini 4.016,25 EUR. 

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.  

3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini 
33.799,50 EUR. 

Sredstva se bodo na podlagi javnega razpisa namenila 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  (Uradni list RS, št. 14/10). 
Na podlagi javnega razpisa se bo v letu 2018 financirala 
naslednja vsebina športnih programov: 

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
 obštudijska športna dejavnost, 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport,  
 kakovostni šport,  
 vrhunski šport, 
 šport invalidov, 
 športna rekreacija, 
 šport starejših.  
 šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
 delovanje športnih društev,  
 organizacija športnih prireditev,  
 vzdrževanje športnih objektov. 

Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel sredstva na 
podlagi Meril za vrednotenje in izbor programov športa v občini 
Vransko za leto 2018. Z izbranimi izvajalci športnih programov 
bo Občina Vransko sklenila pogodbe o sofinanciranju, 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 35.449,05 EUR in sicer za naslednje namene: 

- 28.834,05 EUR za plače upravitelja in rediteljev v Športni 
dvorani Vransko, 

- 6.615,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov Športne 
dvorane Vransko (čiščenje, energija, komunalne storitve, 
pregledi športne in ostale opreme v dvorani). 

5. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in 
objektov v skupni višini 8.190,00 EUR, in sicer za 
naslednje namene:  

- 6.825,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na Športni dvorani 
Vransko, 

- 1.365,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na zunanjih športnih 
površinah. 

6. Za odplačilo dolgoročnega kredita za izgradnjo Športne 
dvorane Vransko v skupni višini 63.810,88 EUR. 

7. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in 
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 735,00 EUR. 

Planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2018 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. 

Številka: 671/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 12. 9. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
4. Letni program športa v občini Vransko za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 7. člena 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o 
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) ter 7. in 16. člena Statuta 
občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št.  21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
občinski svet Občine Vransko na 19. redni seji dne 12. 9. 2017 
sprejel  

L E T N I   P R O G R A M  
športa v občini Vransko za leto 2019 

Na podlagi sprejetega proračuna bo Občina Vransko v letu 2019 
namenila skupaj 149.150,68 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 
3.150,00 EUR. 

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 v skupni višini 4.016,25 EUR. 

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

3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini 
33.799,50 EUR. 

Sredstva se bodo na podlagi javnega razpisa namenila 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  (Uradni list RS, št. 14/10). 
Na podlagi javnega razpisa se bo v letu 2019 financirala 
naslednja vsebina športnih programov: 

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
 obštudijska športna dejavnost, 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport,  
 kakovostni šport,  
 vrhunski šport, 
 šport invalidov, 
 športna rekreacija, 
 šport starejših.  
 šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
 delovanje športnih društev,  
 organizacija športnih prireditev,  
 vzdrževanje športnih objektov. 

Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel sredstva na 
podlagi Meril za vrednotenje in izbor programov športa v občini 
Vransko za leto 2019. Z izbranimi izvajalci športnih programov 
bo Občina Vransko sklenila pogodbe o sofinanciranju, 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 35.449,05 EUR in sicer za naslednje namene: 

- 28.834,05 EUR za plače upravitelja in rediteljev v Športni 
dvorani Vransko, 

- 6.615,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov Športne 
dvorane Vransko (čiščenje, energija, komunalne storitve, 
pregledi športne in ostale opreme v dvorani). 

5. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in 
objektov v skupni višini 8.190,00 EUR, in sicer za 
naslednje namene:  

- 6.825,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na Športni dvorani 
Vransko, 

- 1.365,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na zunanjih športnih 
površinah. 

6. Za odplačilo dolgoročnega kredita za izgradnjo Športne 
dvorane Vransko v skupni višini 63.810,88 EUR. 

7. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in 
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 735,00 EUR. 

Planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2019 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. 

Številka: 671/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 12. 9. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 

 

5. Letni program sofinanciranja socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev za leto 2018 
 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini Vransko 
(Uradni list RS, št. 14/2010) 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, 54/2016), je Občinski svet 
Občine Vransko na 19. redni seji dne 12. 9. 2017 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
sofinanciranja socialno varstvenih programov in 

programov drugih društev za leto 2018 

1. 

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in 
programov drugih društev za leto 2018 zajema sredstva, ki jih 
zagotavlja občina za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev lokalnega pomena v 
Občini Vransko. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2018 so sredstva za 
socialno varstvene programe in programe drugih društev  
namenjena za: 

- 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; 
- sofinancirane programov zdravstvene preventive in vzgoje; 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, 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.  

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa 
sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov 
drugih društev  se bodo sofinancirali različni izvajalci programov 
in projektov:   

- 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; 

- 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; 

- 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 za njene občane. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 7950,00 EUR 
kot sledi: 

1. 18049001 – programi veteranskih 
organizacij  500,00 EUR 

2. 18049004 – programi drugih 2250,00 EUR 
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posebnih skupin  

3. 20049006 – programi varstva 
drugih ranljivih skupin, od tega: 5200,00 EUR 

 programi letovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok 1100,00 EUR 

 programi ostalih ranljivih skupin 1000,00 EUR 
 programi humanitarnih organizacij 3100,00 EUR 

 
Skupaj:  7950,00 EUR 

4. 

Socialno varstvene programe in programe drugih društev za leto 
2018 bo Občina Vransko sofinancirala na osnovi javnega 
razpisa v skladu s potrjenimi  merili in kriteriji. 
 

5. 
 
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen program 
ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za program ali 
projekt, za katerega se ugotovi posebna pomembnost in ga ni 
bilo mogoče vnaprej načrtovati. 
 
Številka: 610/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 12. 9. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
6. Letni program sofinanciranja socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev za leto 2019 
 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini Vransko 
(Uradni list RS, št. 14/2010) 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, 54/2016), je Občinski svet 
Občine Vransko na 19. redni seji dne 12. 9. 2017 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
sofinanciranja socialno varstvenih programov in 

programov drugih društev za leto 2019 
 

1. 

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in 
programov drugih društev za leto 2019 zajema sredstva, ki jih 
zagotavlja občina za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev lokalnega pomena v 
Občini Vransko. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2019 so sredstva za 
socialno varstvene programe in programe drugih društev  
namenjena za: 

- 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; 
- sofinancirane programov zdravstvene preventive in vzgoje; 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, 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.  

 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa 
sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov 
drugih društev  se bodo sofinancirali različni izvajalci programov 
in projektov:   

- 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; 

- 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; 

- 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 za njene občane. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 7950,00 EUR 
kot sledi: 

1. 18049001 – programi veteranskih 
organizacij  500,00 EUR 

2. 18049004 – programi drugih 
posebnih skupin  2250,00 EUR 

3. 20049006 – programi varstva 
drugih ranljivih skupin, od tega 5200,00 EUR 

 Programi letovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok 1100,00 EUR 

 Programi ostalih ranljivih skupin 1000,00 EUR 
 Programi humanitarnih organizacij 3100,00 EUR 

 
Skupaj:  7950,00 EUR 

4. 

Socialno varstvene programe in programe drugih društev za leto 
2019 bo Občina Vransko sofinancirala na osnovi javnega 
razpisa v skladu s potrjenimi  merili in kriteriji. 
 

5. 
 
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen program 
ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za program ali 
projekt, za katerega se ugotovi posebna pomembnost in ga ni 
bilo mogoče vnaprej načrtovati. 
 
Številka: 610/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 12. 9. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Številka 69/2017 – 29. 9. 2017                                                                        URADNE OBJAVE Občine Vransko
 

6 | S t r a n  

 

R A Z P I S I 

7. Javni razpis za izvajanje zimske službe (pluženje in 
posipanje cest) na območju občine Vransko za obdobje  
od 15. 11. 2017 do 15. 3. 2018 

Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, 
št. 97/09), Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2017 
(Uradne objave Občine Vransko, št. 62/16) in Pravilnika o 
rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) 
Občina Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
za izvajanje zimske službe (pluženje in posipanje 

cest) na območju občine Vransko  
za obdobje od 15. 11. 2017 do 15. 3. 2018 

 
Javni razpis za izvajanje zimske službe in razpisna 
dokumentacija  sta objavljena na spletni strani občine Vransko 
(http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-
in-objave/) in na oglasni deski Občine Vransko.  
 
Ponudniki lahko svoje ponudbe za izvajanje zimske službe 
oddajo do 20. 10. 2017 na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
                                                             
Vransko, 29. 9. 2017                                        Župan Občine Vransko                                                                         
                                                                  Franc Sušnik l. r. 
 

O B J A V E 

8. Cenik Športne dvorane Vransko  
 

DRUŠTVA, KLUBI, 
REKREACIJA  
S SEDEŽEM V OBČINI 
VRANSKO – DO 18 LET 

POVRŠINA CENA* 

 

 cela 16,43 

 2/3 12,05 

 1/3 7,67 

 plesna dvorana  4,38 

 plezalna stena 7,67 

DRUŠTVA, KLUBI, 
REKREACIJA, FIZIČNE 
OSEBE  
S SEDEŽEM V OBČINI 
VRANSKO 

  

 cela 21,90 

 2/3 17,52 

 1/3 13,14 

 plesna dvorana 7,67 

 plezalna stena 13,14 

PRAVNE OSEBE (NE 
GLEDE NA SEDEŽ) TER 
FIZIČNE OSEBE  
S SEDEŽEM IZVEN 
OBČINE VRANSKO 

  

 cela 32,85 

 2/3 27,38 

 1/3 21,90 

 plesna dvorana 9,85 

 plezalna stena 21,90 

ŠPORTNA TEKMOVANJA 
(TURNIRJI …)-DRUŠTVA, 
KLUBI, FIZIČNE OSEBE  
S SEDEŽEM V OBČINI 
VRANSKO / 1 ura 

cela dvorana 

 

 do 18 let 21,90 

 nad 18 let 32,85 

ŠPORTNA TEKMOVANJA 
(TURNIRJI …)-DRUŠTVA, 
KLUBI, FIZIČNE OSEBE S 
SEDEŽEM IZVEN OBČINE 
VRANSKO, TER PRAVNE 
OSEBE (NE GLEDE NA 
SEDEŽ) / 1 ura 

cela dvorana 54,75 

     *cena najema za 1 uro v EUR 
 
 

UPORABA DVORANE ZA 
KOMERCIALNE NAMENE 
(cena dvorane za 
prireditev) 

POVRŠINA  CENA* 

 

 cela 1220,00 

 2/3 976,00 

 1/3 732,00 

 stroški požarnega 
varovanja, 
rediteljske službe 
(1 ura/reditelj) 

11,59 

 riziko odpovedi 10 % 
vrednosti 
najema 

UPORABA DVORANE ZA 
OŠ VRANSKO – TABOR 
(cena dvorane za 
prireditev) 

  

 cela 646,60 

 2/3 353,80 

 1/3 125,66 

PRAZNOVANJE 
ŠPORTNIH ROJSTNIH DNI  
(2 URI, brez pogostitve) 

  

(DDV vštet v ceno) do 15 otrok 100,00 

 

(DDV vštet v ceno) 

nad 15 otrok, 
doplačilo 
animatorja  

35,00 

 dodatna ura, cena 
se poveča za 

30% 

DODATNI PROSTORI /  
1 ura 

  

 dodatna 
garderoba + tuš 

4,60 

 sodniška 
garderoba + tuš 

4,93 

     *cena najema za 1 uro v EUR 
 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


