URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 28. februar 2019

Številka 83/2019

VSEBINA
AKTI
1. DOPOLNITEV PRAVILNIKA o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov Občine Vransko
2. LETNI NAČRT ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2019
3. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje občine Vransko za leto 2019
4. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje občine Vransko za leto 2019
5. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu v občini Vransko za leto 2019
6. SKLEP o ceni socialnovarstvene storitve Priprava in
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane
Občine Vransko za leto 2019
JAVNI RAZPISI

AKTI
1. Dopolnitev pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Vransko
Na podlagi 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 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel

DOPOLNITEV PRAVILNIKA
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Vransko
1. člen
Za četrtim odstavkom 7. člena Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 21/07 in Uradne objave Občine
Vransko, št. 21/2012) se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Letni znesek sejnin in nagrad, ki se izplača posameznemu
članu Nadzornega odbora Občine Vransko, ne sme
presegati 7,5% letne plače župana.«

7. JAVNI RAZPIS za oddajo neprofitnega stanovanja v
najem

2. člen

8. JAVNA DRAŽBA za prodajo stanovanja na naslovu
Vransko 55

Ta dopolnitev pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi
v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator –
Uradne objave Občine Vransko«.

JAVNI POZIVI

Številka: 007-01/2019
Vransko, 28. 2. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

9. JAVNI POZIV k posredovanju predlogov za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2018
JAVNA NAZNANILA
10. JAVNO NAZNANILO o javni obravnavi predloga
Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske
javne službe dejavnost operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina v Občini Vransko
ZAPISNIKI
11. ZAPISNIK 1. (konstitutivne) seje občinskega sveta

1|S tr a n

2. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2019
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 –
ZUUJFO, 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne Objave
Občine Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16) je Občinski svet
Občine Vransko na 21. redni seji dne 12. 12. 2017 sprejel

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 83/2019 – 28. 2. 2019
2.

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019, katerega
sestavni del je naslednji

LETNI NAČRT
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko
za leto 2019
1. člen
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2019, ki zajema:
1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
Zap.
št.
1.

lokacija
nepremičnine

vrsta
nepremičnine podatki o parceli

stavbno zemljišče
(zemljišče v
križišču JP Čeplje
– AMZS poligon)

del parc. št.
472/2, k.o.
Prekopa (1010)
(ID 973273)

velikost
nepremič.
v m²

vrednost
nepremič.
v€

697 m2

27.433.92 €

2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Zap.
št.
1.

lokacija
nepremičnine

Vrsta
nepremičnine podatki o stavbi

velikost
stanovanja
v m²

vrednost
nepremič.
v€

stanovanje v
poslovni
stanovanjski
stavbi
Vransko 55

stavba. št. 376,
k.o. Vransko (1012)
znak dela stavbe
1012 376 - 1

53,48 m2

37.630,00 €
(javna
dražba
ali zbiranje
ponudb)

Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1.
2019.
3.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 4261/2019/01
Vransko, 28. 2. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje občine Vransko za leto 2019
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
30/18), 6. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 96/09 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013
in 35/2013) ter 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 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje občine Vransko za leto 2019

2. člen
1.
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Vransko.
Številka: 478/2019
Vransko, 28. 2. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Povprečna gradbena
površine, izračunane
stroške komunalnega
enaka kot v letu 2018
853,60 EUR/m².

cena za m² uporabne stanovanjske
po SIST ISO 9836, zmanjšane za
urejanja in za vrednost zemljišča, je
in znaša na območju občine Vransko
2.

3. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje občine Vransko za leto 2019

Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od
povprečne gradbene cene za m² stanovanjske površine.
3.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
30/18), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne
objave Občine Vransko, št. 70/2017) ter 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 2. redni seji dne 5. 2. 2019
sprejel

Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno
stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča in se lahko med letom
valorizira v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v
ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo
in industrijo gradbenega materiala Slovenije.
4.

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje
občine Vransko za leto 2019
1.
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko v letu 2019
je enaka kot v letu 2018 in znaša 0,005307 EUR/m2.

2|S tr a n

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 4260/2019/01
Vransko, 28. 2. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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I.

5. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu v občini Vransko za leto 2019
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 –ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 21/18 –
ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, in 6/12) ter 16.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10
in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015,
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 2. redni seji
dne 5. 2. 2019 sprejel

SKLEP
o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu v občini Vransko za leto 2019

Občinski svet daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve
Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene
občane Občine Vransko za leto 2019 v višini 2,80 EUR.
Cena toplega obroka 2,80 EUR velja od 1. 1. 2019.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko« in se uporablja od 1. 1. 2019.
Številka: 122-01/2019
Vransko, 28. 2. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

JAVNI RAZPISI
I.
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu v višini 18,78 EUR na uro storitve od
1. 3. 2019 dalje.
II.
Subvencija iz proračuna občine k ceni storitve znaša 13,42
EUR na uro storitve.
Cena za uporabnike storitve je 5,35 EUR na uro storitve in
se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za
dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni
Center za socialno delo.
Cena za samoplačnike je 18,78 EUR na uro storitve.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko« in se uporablja od 1. 3. 2019.
Številka: 1221-01/2019
Vransko, 28. 2. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v
najem
Občina Vransko na podlagi 87. člena Stanovanjskega
zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES,
47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17),
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in
47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 –
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 –
DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo neprofitnega stanovanja v najem
1. PREDMET RAZPISA
1.1 Predmet razpisa
Občina Vransko (v nadaljevanju razpisnik) razpisuje
oddajo garsonjere v velikosti 21,63 m2.

6. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Priprava in
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane
Občine Vransko za leto 2019
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 –ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 21/18 –
ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) ter 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave
Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je Občinski
svet Občine Vransko na 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel

SKLEP
o ceni socialnovarstvene storitve Priprava in
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene
občane Občine Vransko za leto 2019
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Lastnik stanovanja je Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko, s katero bo sklenjena najemna pogodba.
Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje
opredeljene v razpisu, uporabljajo določbe Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnega stanovanja v najem (Ur. list RS, št.
14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14).
1.2 Neprofitna najemnina
Najemnina za v najem oddana neprofitna stanovanja, bo
določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št.
131/03, 142/04, 99/08, 79/15, 91/15), oziroma na podlagi
predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico
do subvencionirane neprofitne najemnine v skladu z
navedeno uredbo oziroma drugim predpisom, ki bo v veljavi
v času najema stanovanja.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
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Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih
pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o
izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja.
Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se
najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za
tržno stanovanje po merilih in postopku, določenim s
pravilnikom.

2-člansko

135 %

do 1.433,70 EUR

3-člansko

165 %

do 1.752,30 EUR

4-člansko

195 %

do 2.070,90 EUR

5-člansko

225 %

do 2.389,50 EUR

6-člansko

255 %

Do 2.708,10 EUR

1.3 Površinski normativi

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja
lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih
točk, na listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji
površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva

Površina stanovanja
brez plačila varščine lista A

Površina stanovanja s
plačilom varščine lista B

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

nad 55 m2 do 82 m2

 da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

uporabljajo stanovanje, ni najemnik glede na število
družinskih
članov
primernega
neprofitnega
stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z
neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega
stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega
vrednost 40 % primernega stanovanja. Navedena
omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj,
ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za
nedoločen čas za neprofitno najemnino;
da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev
neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse
obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega
razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka;
da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 %
vrednosti primernega stanovanja.

2.3 Premoženje prosilca
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine
spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.
Razpisnik lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se
upravičenec s tem strinja ali če to želi.



2. RAZPISNI POGOJI
2.1 Splošni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so
državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče
na območju občine Vransko in na tem območju tudi dejansko
prebivajo.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so
tudi:
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička
ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v Občini Vransko
možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge
osebe in zdravstvene storitve;



Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega
premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:
Število članov
gospodinjstva

Površina v m2

Vrednost drugega premoženja, ki ne
sme presegati 40% vrednosti
primernega stanovanja

1-člansko

45 m2

15.149,00 EUR

2-člansko

55 m2

18.515,20 EUR

3-člansko

70 m2

23.564,80 EUR

2.2 Dohodkovni kriterij

4-člansko

82 m2

27.604,48 EUR

Vlagatelji vlog so upravičeni do dodelitve neprofitnega
stanovanja, če mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v letu
2018 ne presegajo v točki 2.3 določenih odstotkov od
povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2017 znašala
mesečno 1062,00 EUR.

5-člansko

95 m2

31.980,80 EUR

6-člansko

105 m2

35.347,20 EUR

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se
ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva
oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine - lista A in na
prosilce, ki so pred dodelitvijo stanovanja dolžni plačati
lastno udeležbo in varščino - lista B.
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se
ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva
oproščeni plačila varščine.
Velikost gospodinjstva

1-člansko
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Gornja meja dohodka gospodinjstva brez plačila
lastne udeležbe
%

Meja dohodka/mesec

90 %

do 955,80 EUR

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega
stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320
točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina je odvisna od
števila družinskih članov, ki se nameravajo vseliti v
stanovanje.
2.4 Dodatni pogoji
Razpisnik določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg
splošnih pogojev še dodaten pogoj stalno bivanje v Občini
Vransko, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni
do točkovanja dobe bivanja in sicer:
Stalnost bivanja v občini Vransko:
o od 0 do 5 let
10 točk
o nad 5 do 10 let
20 točk
o nad 10 do 15 let
30 točk

URADNE OBJAVE Občine Vransko
o nad 15 do 20 let
o nad 20 let
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50 točk
70 točk

Stalnost bivanja se dokazuje s potrdilom o bivanju, ki ga izda
Upravna enota Žalec, pri čemer je upoštevano tudi bivanje
pred razdelitvijo bivše Občine Žalec.
Upošteva se bivanje prosilca in zakonca oziroma njegovega
partnerja (število točk se določi na podlagi skupnega
seštevka let bivanja), pri tem se upošteva število let,
dopolnjenih v letu razpisa.
3.
KRITERIJI
IN
MERILA
ZA
OCENJEVANJE
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
Stanovanjske in socialnozdravstvene razmere prosilca bodo
ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa
pravilnik, ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih
kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom.
3.1 Splošne prednostne kategorije prosilcev
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade
družine, mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in
družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom
zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez
stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja v družini,
osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s
številom točk v preglednici pod točko 3.3.
3.2 Dodatne prednostne kategorije prosilcev
Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji
točki, se v skladu s 6. členom pravilnika, upoštevajo še
naslednje prednostne kategorije prosilcev:
3.2.1 Izobrazba prosilca
Prosilec predloži potrdilo o strokovni izobrazbi (fotokopijo
diplome, spričevala). Spričevalom, izdanim v tujini, mora biti
priloženo
mnenje
o
priznavanju
in
vrednotenju
izobraževanja. Upošteva se izobrazba, ki jo ima prosilec
(izobrazba družinskih članov se ne upošteva) na dan
razpisa.
3.3 Prednostne kategorije opredeljene v točkah 3.1 in 3.2
se za posamezno listo prosilcev A oziroma B točkujejo z
naslednjo višino točk:
PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV

LISTA A

LISTA B

1. Mlade družine (starost družine do 35 let)
mladi (starost prosilca do 30 let)
2. Družine z večjim številom otrok – najmanj 3 oz.
več otrok (upošteva se tudi zdravniško potrdilo o
nosečnosti)

150
100
120

150
100
120

3. Invalidi in družine z invalidnim članom

120

120

4. Družina z manjšim številom zaposlenih (točkuje se
samo v primeru, ko je družina najmanj 3 članska in je
zaposlen samo en družinski član oziroma nihče v
družini ni zaposlen)

50

50

5. Državljani z daljšo delovno dobo, ki še nimajo
ustrezno rešenega stanovanjskega problema (so brez
stanovanja ali so podnajemniki - moški nad 13 let,
ženske nad 12 let)

100

6. Žrtve nasilja v družini

80

80

7. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

50

50

8. Izobrazba prosilca:

10
50
60
80

10
50
60
80

Če več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno
stanovanjskih in drugih razmer, se prednost določi glede na
uvrstitev prosilcev v prednostne kategorije prosilcev ob
upoštevanju naslednjega vrstnega reda:
 z daljšim časom bivanja v Občini Vransko,
 z večjim številom otrok,
 ki živijo v utesnjenih stanovanjih,
 invalidi in družine z invalidnim članom.
4. LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA
4.1 Lastna udeležba
Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki
jih je zavezan prispevati upravičenec pred oddajo
stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani plačati upravičenci,
katerih dohodek presega mejo dohodka, določeno v 9. členu
pravilnika (upravičenci po listi B). Višina lastne udeležbe
znaša 10 % vrednosti neprofitnega stanovanja izračunane po
pravilniku iz 116. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS,
št. 69/03) brez vpliva lokacije. Lastna udeležba se najemniku
neprofitnega stanovanja vrne po 10 letih z 2 % obrestno
mero. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom
lastne udeležbe se določijo med najemodajalcem in
upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem
z medsebojno pogodbo.
Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno udeležbo, pa pred
oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni
udeležbi ali v določenem roku, ki je opredeljen v pogodbi, ne
plača lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev
stanovanja.
4.2 Varščina
Varščina za uporabo stanovanja so denarna sredstva, ki so
ob morebitni izselitvi iz najemnega stanovanja predvidena za
ureditev in vzpostavitev stanovanja v stanje kot je bilo ob
predaji stanovanja najemniku, z upoštevanjem običajne rabe.
Varščina znaša 3 mesečne najemnine. Najemodajalec z
upravičencem opredeli medsebojne obveznosti v zvezi z
vplačilom, vračilom in ohranjanjem vrednosti varščine v
najemni pogodbi.
5. RAZPISNI POSTOPEK
5.1 Obrazci
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem, oddajo vlogo na posebnem obrazcu
Občine Vransko. Zainteresirani občani Občine Vransko, ki
so državljani RS, pridobijo podrobne razpisne pogoje,
predpisane obrazce in vse potrebne informacije za vlaganje
vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja v teku razpisnega
roka:
- v času uradnih ur v prostorih občine Vranko
Kontaktna oseba: Rosita Papinutti (tel. št. 03-703 28 12).
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poklicna ali srednja
višja
visoka ali univerzitetna
magisterij ali doktorat

100

Razpis bo od 28. 2. 2019 dalje objavljen na spletni strani
Občine Vransko in Uradnih objavah Občine Vransko.
5.2 Rok za oddajo vloge
Popolno vlogo z vsemi zahtevani mi prilogami prosilci oddajo
od 28. 2. 2019 do vključno 15. 3. 2019 do 12. ure na
naslednje načine:
 osebno v sprejemni pisarni Občine Vransko

URADNE OBJAVE Občine Vransko
 s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Vransko,
Vransko 59, 3305 Vransko s pripisom »Javni razpis
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem«
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v
določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge
prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po
zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
5.3 Predložitev listinskih dokazil
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo
prosilci in polnoletni člani gospodinjstva priložiti naslednje
listine:
1. vloga;
2. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer;
3. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in
prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za
koledarsko leto pred razpisom;
4. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu
razpisa, če v preteklem koledarskem letu pred
razpisom ni imel dohodkov iz delovnega razmerja;
5. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim
odstavkom 3. člena pravilnika;
6. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če
prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih (dokazilo o
zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini,
pojasnilo zakaj najemna oziroma podnajemna
pogodba ni sklenjena);
7. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec
že imel v najemu neprofitno stanovanje;
8. dokazilo o kvaliteti bivanja - stanovanje ovrednoteno z
največ 150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku
o merilih in načinu za ugotavljanju vrednosti stanovanj
in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list
SRS, št. 25/1981, 65/1999, 127/2004 in 69/2005) ali, ki
so ovrednotena z največ 170 točkami po Pravilniku o
merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in
stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004,
69/2005 in 75/2005);
9. izjava o utesnjenosti v stanovanju, v kolikor gre za
prosilca, ki stanuje pri starših ali sorodnikih (upošteva
se izjava prosilca o površini dela stanovanja ali
stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi
oziroma v souporabi);
10. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave
o obstoju izvenzakonske skupnosti;
11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
12. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
13. potrdilo o delovni dobi;
14. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in
mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih
razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so
razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
15. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka
(samohranilec) - potrdilo, da je preživnina neizterljiva
oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz
preživninskega sklada;
16. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji
družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno
ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega
vozička ali trajno pomoč druge osebe;
17. izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da
prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za
kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo in zapisnik o
točkovanju stanovanja v katerem prosilec prebiva, iz
katerega so razvidne odbitne točke za delno, pretežno
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ali vidno vlago oziroma dokazilo pristojnega izvedenca,
ki izkazuje prisotnost vlage v stanovanju;
18. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in
nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih
dejanj), ki nudijo žrtvam psihosocialno pomoč ob
nasilju.
Občina Vransko k vlogi priložene listine zadrži in jih po
izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
V primeru, da prosilec uveljavlja posamezno kategorijo za
katero pa ni priložil ustreznega dokazila, bo pozvan k
dopolnitvi. V kolikor vloge ne bo dopolnil, bo vloga
obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih točk.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti
starejša od 30 dni od objave razpisa.
6. SPLOŠNE DOLOČBE
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost
prispelih vlog in njihovo popolnost ter stanovanjske in druge
razmere prosilcev.
V primeru, da prosilec odda nepopolno vlogo, bo pozvan na
dopolnitev vloge z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki
v roku ne bodo dopolnjene in vloge oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v
času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejše
spremembe se ne upoštevajo, razen spremembe glede ožjih
članov družine prosilca. V dvomu se šteje, da se upoštevajo
razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin,
potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo
neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih
opravi pri pristojnih organih in organizacijah ter
posameznikih.
Po ugotovitvi, da vlagatelj vloge izpolnjuje splošne pogoje,
bo komisija z ogledom preverila resničnost navedb in
opravila točkovanje.
Komisija bo opravila ogled stanovanjskih razmer samo pri
vlagateljih vlog, ki izpolnjujejo pogoje in za katere Občina
Vransko ne razpolaga s podatki o sedanjih stanovanjskih
razmerah (ogledi ne bodo izvedeni pri prosilcih, ki
uporabljajo stanovanja v blokih, ki so v upravljanju
stanovanjskega podjetja SIPRO Žalec in prosilcih, kjer so
ogledi že bili izvedeni ob priliki oddaje vloge ob predhodnih
razpisih ter prosilcih, ki bivajo v začasnih zatočiščih kot so
varne hiše, materinski domovi, zavetišča, ipd.).
O ogledu stanovanjskih razmer bodo prosilci predhodno
obveščeni pisno oziroma po telefonu.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične
podatke, se njegova vloga ne obravnava in se zavrže.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe.
Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje
opredeljene v razpisu uporabljajo določbe Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Številka: 4302-01/2019-04
Vransko, 28. 2. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
8. Javna dražba za prodajo stanovanja na naslovu
Vransko 55
OBČINA VRANSKO, Vransko 59, Vransko, ki jo zastopa
župan Franc Sušnik, na podlagi 50. člena Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti -1 (ZSPDSLS-1, Ur.l. RS št. 11/18) v zvezi s 13.
členom Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 11/18) objavlja
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8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji morajo najkasneje 15 minut pred pričetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti:
-

JAVNO DRAŽBO
za prodajo stanovanja - posamezni del stavbe
z oznako ID 1012-376-1 na naslovu
Vransko 55, Vransko
1. Naziv in sedež prodajalca: OBČINA VRANSKO,
Vransko 59, Vransko, ki jo zastopa župan Franc Sušnik,
Matična št.: 1357778000, Davčna št.: SI59929286.
2. Predmet prodaje: stanovanje – nepremičnina/posamezni
deli stavbe z oznako ID 1012-376-1 s solastniškimi deleži na
posebnih in splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini na
naslovu Vransko 55, Vransko, in sicer:

-

original potrdilo o vplačani varščini ter celotno
številko računa (št. banke in št. računa za primer
vračila varščine);
izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) in
pooblastilo zakonitega zastopnika;
dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti
nepremičnine v Republiki Sloveniji (potrdilo o
državljanstvu za fizične osebe in potrdilo o
registraciji za pravne osebe);
osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko.

Dražba nepremičnin bo javna in bo potekala v slovenskem
jeziku.
9. Višina varščine: dražitelji morajo najpozneje 3 dni pred
pričetkom javne dražbe vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene za predmet prodaje, ki jo nakažejo na
transakcijski račun OBČINA VRANSKO, Vransko 59,
Vransko, št.: 01389-0100004803 odprt pri UJP, namen
plačila: varščina za javno dražbo Vransko.

- stanovanje v izmeri 53,00m2 z ID znakom: del stavbe
1012-376-1 (ID 6439355),

Vplačana varščina se všteje dražitelju, ki je uspel na javni
dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se varščina vrne v
roku 8 dni po opravljeni dražbi, in sicer v vplačanem znesku.

3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje: prodajna
pogodba.

10. Opozorilo dražiteljem

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
izklicna cena za predmet prodaje – celotno stanovanje z
oznako ID 1012-376-1 (ID 6439355) na naslovu Vransko 55,
Vransko je:
- 37.630,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Na javni dražbi za predmet prodaje bo uspel dražitelj, ki
bo ponudil najvišjo kupnino za nepremičnino, ki je
predmet prodaje. Izklicna cena za predmet prodaje ne
vsebuje zakonsko določenega davka na promet z
nepremičninami v višini 2%, ki ga plača kupec. Kupec je
prav tako dolžan plačati stroške sestave in overitve
pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa in
morebitne ostale stroške in davščine povezane s
prodajo in s prenosom lastninske pravice.
Nepremičnine – stavbna zemljišča se odprodajo v celoti
po sistemu videno-kupljeno, zato kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij na nepremičnini.
5. Način in rok plačila: uspešni dražitelj je dolžan kupnino
poravnati v roku 10 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun OBČINA VRANSKO, Vransko 59,
Vransko, št.: 01389-0100004803 odprt pri UJP, sklic:
javna dražba Vransko.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje.
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku, pri čemer v tem
primeru Občina Vransko obdrži plačano varščino.

Prodajalec dražitelje obvešča in opozarja, da na javni dražbi,
kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter
z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se v smislu 7.
odstavka 50. člena ZSPDSLS-1 štejejo:
- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem
sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski
vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije, ali
cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali ne
sklenjeni partnerski zvezi, ali v svaštvu do drugega kolena,
ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska
zveza prenehala ali ne;
- fizična oseba, ki je s članom komisije, ali cenilcem v odnosu
skrbništva, ali posvojenca oziroma posvojitelja;
- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec
delež večji od 50% in
- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine, ali na
kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije, ali
cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi
nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije, ali
cenilca.
11. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi
najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
12. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe.
Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v navedenem
roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana varščina
pa mu zapade kot skesnina. Tudi v primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre.
13. Obvestilo dražiteljem

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 27.3.2019
ob 9:00 uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130/c,
Vransko.
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Prodajalec dražitelje obvešča, da ima prodajalec v skladu s
15. točko 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in

URADNE OBJAVE Občine Vransko
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samoupravnih lokalnih skupnosti pravico ustaviti postopek
javne dražbe do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer
se dražiteljem v tem primeru povrnejo dejansko nastali
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije in morebitne vplačane varščine.
Vse informacije v zvezi s podrobnejšimi pogoji javne dražbe
in v zvezi s stanjem nepremičnin, ki so predmet javne dražbe
interesenti dobijo oz. dogovorijo s kontaktno osebo ga.
Rosita Papinutti na tel. (03) 703-28-12.
Številka: 7113-01/2019-04
Vransko, 28. 2. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

- utemeljitev predloga.
Utemeljitev predloga mora vsebovati:
a) za posameznika: življenjepis z navedbo prejetih priznanj
(katero priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom
na tistih zaslugah, zaradi katerih se daje pobuda za
podelitev priznanja;
b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: prikaz
razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo priznanj
(katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo
tistih dosežkov, zaradi katerih se daje pobuda za
podelitev priznanja.
Zaželeno je, da je utemeljitev predloga obširna.

JAVNI POZIVI
9. Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2018
Na podlagi 21. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in Uradne objave Občine
Vransko, št. 64/2017) in 23. 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) Komisija za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
objavlja

JAVNI POZIV
k posredovanju predlogov za podelitev priznanj
Občine Vransko za leto 2018
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja poziva javnost k posredovanju predlogov za
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko za leto 2018:
 ČASTNI OBČAN OBČINE VRANSKO
Za častnega občana Občine Vransko je lahko imenovana
oseba, katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge
na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma, ki
je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju
občine.
 GRB OBČINE VRANSKO
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v
gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih
dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih človekovega
ustvarjanja.
 PLAKETA OBČINE VRANSKO
Plaketo Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi
se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in
športnem področju ter za dosežke na drugih področjih.
Plaketo Občine Vransko lahko občinski svet podeli tudi
uglednim gostom ali delegacijam, ki uradno obiščejo Občino
Vransko.
 PRIZNANJE OBČINE VRANSKO
Priznanje Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe
in dosežke, s katerimi se povečuje prepoznavnost Občine
Vransko v širšem okolju.
Predlog mora vsebovati:
- ime in priimek oz. naziv in naslov predlagatelja;
- datum, ko je bil sprejet sklep o predlogu za podelitev
priznanja;
- ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma
naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja,
skupnosti, društva;
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Pisne predloge z utemeljitvijo sprejema Komisija za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja,
Vransko 59, 3305 Vransko, do petka, 29. 3. 2019.
Številka: 012-01/2019-08
Vransko, 28. 2. 2019

Predsednica KMVIP
Brigita Gosak l. r.

JAVNA NAZNANILA
10. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o
načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne
službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema
zemeljskega plina v Občini Vransko

JAVNO NAZNANILO
o javni obravnavi predloga Odloka o načinu
izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe
dejavnost operaterja distribucijskega sistema
zemeljskega plina v Občini Vransko
Javnost obveščamo, da bo od 1. 3. 2019 do 1. 4. 2019
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o
načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe
dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega
plina v Občini Vransko, ki ga je Občinski svet Občine
Vransko na 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel v prvem
branju.
V času javne obravnave bo predlog odloka:
- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni
sobi Občine Vransko, Vransko 59;
- objavljen na uradni spletni strani Občine Vransko
www.vransko.si, na spletni povezavi
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/
Pripombe na predlog odloka lahko do 1. 4. 2019 posredujete
na enega od naslednjih načinov:
- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine
Vransko, Vransko 59;
- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z
navedbo zadeve »Odlok – zemeljski plin«;
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
Številka: 007-01/2019
Vransko, 28. 2. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 83/2019 – 28. 2. 2019
V imenovanje je bil podan predlog tričlanske komisije.
Predlog je bil predhodno usklajen z vodjema svetniških
skupin političnih strank NSI in SDS.

ZAPISNIKI
11. Zapisnik 1. (konstitutivne) seje občinskega sveta

Zaradi predhodne uskladitve predloga, pripomb ni bilo.

ZAPISNIK
1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine
Vransko,
ki je bila v torek, 11. decembra 2018 ob 20. uri v sejni sobi
Občine Vransko, Vransko 130c.
Navzoči izvoljeni člani občinskega sveta: Breda Čvan, Brigita
Gosak, Nataša Juhart, Kristina Bogataj, Adrijana Ferme,
Marjan Pečovnik, Danilo Štante, Rafael Novak, Sonja
Cencelj, Peter Reberšek in Jože Matko
Ostali navzoči:
1. Občinska volilna komisija: Brigita Miklavc, predsednica
OVK
2. Občinska uprava Občine Vransko: Franc Sušnik, župan,
Marija Jerman in Mateja Godler
3. Predstavniki kandidatur: Andrej Semprimožnik
4. Poslanec Državnega zbora: Aleksander Reberšek
5. Sredstva javnega obveščanja: Tone Tavčar, Luka Rojnik
Sejo je v skladu z 15b. členom 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, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18) kot najstarejši član Občinskega
sveta, do pete točke dnevnega reda, vodil Rafael Novak.
Rafael Novak je člane občinskega sveta seznanil z dnevnim
redom, kot sledi:
Dnevni red:
I. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA:
1. Ugotovitev prisotnosti izvoljenih članov občinskega sveta
na podlagi potrdil o izvolitvi
2. Imenovanje Mandatne komisije za potrditev mandatov
članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
3. Obravnava Poročila Občinske volilne komisije:
- o izidu volitev članov občinskega sveta z dne 18.11.2018
- o izidu volitev za župana z dne 18.11.2018
- obravnava predloga odločitve Mandatne komisije o
morebitnih pritožbah kandidatov oz. predstavnikov
kandidatur – za člane občinskega sveta in župana
4. Potrditev mandatov članom Občinskega sveta Občine
Vransko
5. Potrditev mandata županu Občine Vransko
6. Imenovanje 5 članske Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja
TČ. 1. Ugotovitev
prisotnosti
izvoljenih
občinskega sveta na podlagi potrdil o izvolitvi

članov

Na osnovi predloženih potrdil o izvolitvi je bilo ugotovljeno,
da je prisotnih vseh 11 izvoljenih članov občinskega sveta,
zato je bila seja sklepčna.
TČ. 2. Imenovanje Mandatne komisije za potrditev
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev
izvolitve župana
Skladno z 2. odstavkom 9. člena Poslovnika občinskega
sveta Občine Vransko na prvi seji občinski svet izmed
navzočih članov najprej imenuje tri člansko mandatno
komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana.
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Sledilo je glasovanje o potrditvi predloga za imenovanje
tričlanske mandatne komisije: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Sklep št. 1
Občinski svet Občine Vransko imenuje 3 – člansko
mandatno komisijo v sestavi:
1. Brigita Gosak
2. Nataša Juhart
3. Breda Čvan
TČ. 3. Obravnava Poročila OVK o izidu volitev
Poročilo o izidu glasovanja o izvolitvi članov občinskega
sveta in izvolitvi župana je bilo skladno z določbo 90. člena
Zakona o lokalnih volitvah poslano županu Občine Vransko,
Državni volilni komisiji, predstavnikom kandidatur, vsem
izvoljenim članom občinskega sveta in objavljeno na uradni
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, oglasni deski
Občine Vransko ter v občinskem uradnem glasilu – Občinski
informator.
Ugotovljeno je bilo, da pritožb na vročeno in objavljeno
Poročilo ni bilo.
Prisotni niso imeli pripomb, niti vprašanj, zato je bil sprejet
ugotovitveni:
Sklep št. 2
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Poročilom
Občinske volilne komisije Občine Vransko o izidu volitev
župana in izidu volitev članov občinskega sveta v Občini
Vransko na lokalnih volitvah 18. novembra 2018.
TČ. 4. Potrditev mandatov članom občinskega sveta
Občine Vransko
Mandatna komisija ni podala nobenih pripomb, zato se je z
delom nadaljevalo.
Sledilo je posamično glasovanje o potrditvi mandatov
izvoljenim članom občinskega sveta na lokalnih volitvah
2018 kot sledi:
- za potrditev mandata Bredi Čvan: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Sklep št. 3
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici
Občinskega sveta Občine Vransko Bredi ČVAN, rojeni
2. 8. 1966, stanujoči Prekopa 3A, 3305 Vransko, izvoljeni
na lokalnih volitvah 18.11.2018.
- za potrditev mandata Brigiti Gosak: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Sklep št. 4
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici
Občinskega sveta Občine Vransko Brigiti GOSAK, rojeni
13. 8.1980, stanujoči Čeplje 3A, 3305 Vransko, izvoljeni
na lokalnih volitvah 18.11.2018.
- za potrditev mandata Nataši Juhart: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Sklep št. 5
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici
Občinskega sveta Občine Vransko Nataši JUHART,
rojeni 22. 7.1975, stanujoči Brode 12 B, 3305 Vransko,
izvoljeni na lokalnih volitvah 18.11.2018.
- za potrditev mandata Marjanu Pečovniku : 11 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Sklep št. 6
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu
Občinskega sveta Občine Vransko Marjanu PEČOVNIKU,
rojenemu 19.4.1967, stanujočemu Vransko 130, 3305
Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah 18.11.2018.
- za potrditev mandata Kristini Bogataj: 11 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Sklep št. 7
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici
Občinskega sveta Občine Vransko Kristini BOGATAJ,
rojeni 17. 4.1992, stanujoči Vransko 110 B, 3305
Vransko, izvoljeni na lokalnih volitvah 18.11.2018.
- za potrditev mandata Danilu Štantetu: 11 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Sklep št. 8
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu
Občinskega sveta Občine Vransko Danilu ŠTANTETU,
rojenemu 15.12.1972, stanujočemu Vransko 117A, 3305
Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah 18.11.2018.
- za potrditev mandata Rafaelu Novaku: 11 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Sklep št. 9
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu
Občinskega sveta Občine Vransko Rafaelu NOVAKU,
rojenemu 9.10.1961, stanujočemu Zajasovnik-del 14,
3305 Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah
18.11.2018.
- za potrditev mandata Adrijani Ferme: 11 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Sklep št. 10
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici
Občinskega sveta Občine Vransko Adrijani FERME,
rojeni 13. 1.1962, stanujoči Limovce 3, 1222 Trojane,
izvoljeni na lokalnih volitvah 18.11.2018.
- za potrditev mandata Sonji Cencelj: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Sklep št. 11
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članici
Občinskega sveta Občine Vransko Sonji CENCELJ,
rojeni 5. 3.1983, stanujoči Jeronim 50, 3305 Vransko,
izvoljeni na lokalnih volitvah 18.11.2018.
- za potrditev mandata Petru Reberšku: 11 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Sklep št. 12
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu
Občinskega sveta Občine Vransko Petru REBERŠKU,
rojenemu 15.1.1982, stanujočemu Stopnik 7A, 3305
Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah 18.11.2018.
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- za potrditev mandata Jožetu Matku: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Sklep št. 13
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat članu
Občinskega sveta Občine Vransko Jožetu MATKU,
rojenemu 21.12.1972, stanujočemu Selo pri Vranskem
17, 3305 Vransko, izvoljenemu na lokalnih volitvah
18.11.2018.
TČ. 5 Potrditev mandata županu Občine Vransko
Zadržkov o glasovanju za potrditvi mandata izvoljenemu
županu ni bilo.
Sledilo je glasovanje:
- za potrditev mandata županu: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Sklep št. 14
Občinski svet Občine Vransko potrdi mandat županu
Občine Vransko Francu SUŠNIKU, rojenemu 4. 9.1955,
stanujočemu Čeplje 1 C, 3305 Vransko, izvoljenemu na
lokalnih volitvah 18.11.2018.
TČ. 6 Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja
Skladno z določbami Statuta Občine Vransko in
poslovniškimi določili ter na osnovi usklajenega predloga
župana s predstavniki svetniški skupin političnih strank,
župan poda predlog za imenovanje 5 članske Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v
sestavi: Brigita Gosak, Nataša Juhart, Kristina Bogataj, Jože
Matko in Marjan Pečovnik ter predlog poda v obravnavo in
potrditev.
Pripomb na predlog ni bilo, zato svetniki pristopijo h
glasovanju za sprejem predloga: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Sklep št. 15
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja v naslednji sestavi:
1. Brigita GOSAK, predsednica
2. Nataša Juhart, član
3. Kristina Bogataj, član
4. Jože MATKO, član
5. Marjan PEČOVNIK, član
Ob zaključku se je župan zahvalil Občinski volilni komisiji za
opravljeno delo, novoizvoljenim članom občinskega sveta pa
zaželel uspešno delo.
Konstitutivna seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Številka: 0320/2018
Vransko, 11. 12. 2018
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

