
1 | S t r a n  

 

 

URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. september 2019         Številka 89/2019 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 

2. LETNI PROGRAM kulture v Občini Vransko za leto 
2020 

3. LETNI PROGRAM športa v Občini Vransko za leto 
2020 

4. LETNI PROGRAM sofinanciranja socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev za leto 2020 

JAVNI RAZPISI 
 
5. JAVNI RAZPIS za oddajo dvosobnega stanovanja v 
najem 

6. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe na območju 
Občine Vransko za zimsko obdobje 2019/2020 

JAVNA NAZNANILA 
 
7. JAVNO NAZNANILO o javni obravnavi predloga 
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v Občini Vransko 

ZAPISNIKI 
 
8. ZAPISNIK 5. redne seje občinskega sveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A K T I 

1. Dopolnitev letnega načrta 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)  in 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 je sprejel 
Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019, katerega 
sestavni del je naslednja 

D O P O L N I T E V   L E T N E G A   N A Č R T A 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 

za leto 2019 

1. člen 

Dopolni se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2019, sprejet na 2. redni seji 
občinskega sveta Občine Vransko dne 5. 2. 2019 tako, da se 
dopolni tč. 1. Načrt pridobivanja  nepremičninskega 
premoženja: 

Doda se nova točka  2.,3., 4., 5., in 6. : 

Zap.
št. 

lokacija 
nepremičnine 

vrsta 
nepremičnine -
podatki o 
parceli 

velikost  
nepremičnine 
v m² 

vrednost  
nepremičnine 
v € 

2. kmetijsko 
zemljišče 
(prodni 
zadrževalnik  
Zaplanina) 

parc.št. 766/1,  
k.o. Ločica 
(1014)  
(ID 568288)  

 

  285 m2  

 

855 € 

 

3. kmetijsko 
zemljišče 
(prodni 
zadrževalnik  
Zaplanina) 

parc.št. 766/2,  
k.o. Ločica 
(1014)  
(ID 3592238)  

 

  91 m2  

 

273 € 

 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                             Številka 89/2019 – 30. 9. 2019 
 

2 | S t r a n  

 

4. kmetijsko 
zemljišče 
(prodni 
zadrževalnik  
Zaplanina) 

parc.št. 766/3,  
k.o. Ločica 
(1014)  
(ID 5103444)  

 

  70 m2  

 

210 € 

 

5. kmetijsko 
zemljišče 
(prodni 
zadrževalnik  
Zaplanina) 

parc.št. 766/4,  
k.o. Ločica 
(1014)  
(ID 4599150)  

 

  1755 m2  

 

5265 € 

 

6. kmetijsko 
zemljišče 
(prodni 
zadrževalnik  
Zaplanina) 

parc.št. 766/5,  
k.o. Ločica 
(1014) 
(ID1576135)  

 

  8 m2  

 

24 € 

 

 
2. člen 

 
Ostale določbe načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2019 ostanejo nespremenjene. 
 

3.  člen 
 
Ta dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 začne veljati  
naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 
 
Številka: 478/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2019                                Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
2. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2020 

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, 61/17, 21/18) 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 6. redni seji dne 17. 9. 
2019 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
kulture v Občini Vransko za leto 2020 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2020 
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 2020 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:  

- Poslovanje in redna dejavnost registriranih 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 131.239,00 
EUR kot sledi: 

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

2. 08031 Obnova cerkve sv. Mihaela 12.000,00 EUR 
3. 08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec 44.709,00 EUR 
4. 08028 Ljubiteljska kultura 7000,00 EUR 

5. 08032 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
OI Žalec 

 
600,00 EUR 

6. 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega 
doma Vransko 

1200,00 EUR 

7. 01046 Odplačilo kredita za izgradnjo 
večnamenske športne dvorane, del 

7000,00 EUR 

8.. 08033 Gasilski muzej Vransko, najemnine in 
zakupnine za poslovne objekte (PGD Prekopa) 

5040,00 EUR 

9. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v JZ, za 
plače, blago in storitve – del      

20.000,00 EUR 

10. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v JZ, za 
program kulture 

6.000,00 EUR 

11. 09004 OŠ Vransko, tekoči transferi v javne 
zavode - del 

3690,00 EUR 

12. 08020 Prireditve ob državnih praznikih 5000,00 EUR 

13. 08021 Ostale občinske prireditve 7000,00 EUR 

14. 08035 Vranski pustni karneval 7000,00 EUR 

 
Skupaj:  131.239,00 EUR 

4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne 
dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture 
pod zaporedno številko 4 – 08028 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: 610/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2019                                Franc Sušnik, l. r. 
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3. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2020 
 
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, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 
in 21/18 – ZNOrg) 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 6. redni seji dne 17. 9. 2019 sprejel  

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

športa v Občini Vransko za leto 2020 

 
I. 

Občina Vransko v skladu z razvojnimi načrti na področju 
športa, razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ter glede na 
obstoječe organizacijske razmere v športu z letnim 
programom športa za leto 2020 določa športne programe in 
področja športa, ki se v letu 2020 sofinancirajo iz občinskega 
proračuna, višino proračunskih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov in področij športa ter pogoje in merila za 
izbiro in sofinanciranje športnih programov in področij športa. 

II. 

Na podlagi sprejetega proračuna bo Občina Vransko v letu 
2020 namenila skupaj 154.220,61 EUR za izvedbo letnega 
programa športa v Občini Vransko in sicer: 

1. Za sofinanciranje športih programov in področij 
športa, ki jih izvajajo izvajalci športnih programov iz 
drugega odstavka 6. člena Zakona o športu, v skupni 
višini 38.869,43 EUR. 

Na podlagi javnega razpisa se bodo v letu 2020 sofinancirali 
naslednji programi in področja športa: 

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport,  
 kakovostni šport,  
 vrhunski šport, 
 športna rekreacija, 
 šport starejših,  
 športni objekti in površine za šport v naravi, 
 razvojne dejavnosti v športu - usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,  
 organiziranost v športu - delovanje športnih društev in 
drugih izvajalcev letnega programa športa,  
 športne prireditve in promocija športa - športne prireditve.  
 
Pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje programov in 
področij športa pred objavo javnega razpisa sprejme občinski 
svet.  

2. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške 
Športne dvorane Vransko 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). 

3. 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. 

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

5. 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. 

6. 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.  

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

Sredstva 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. 

III. 

Občina Vransko bo sredstva za izvedbo letnega programa 
športa zagotovila na naslednje načine: 

– sredstva za sofinanciranje programov športa in področij 
športa iz 1. točke na podlagi sprejetega letnega programa 
športa, sprejetega proračuna občine, izvedenega javnega 
razpisa in sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci letnega 
programa športa; 

– sredstva za sofinanciranje programov športa in področij 
športa iz 2.-7. točke na podlagi sprejetega letnega programa 
športa, sprejetega proračuna občine, sklenjenih neposrednih 
pogodb z izvajalci letnega programa športa oz. sprejetega 
sklepa župana. 

Številka: 671/2019                              Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2019                              Franc Sušnik, l. r. 

 
 

 
4. Letni program sofinanciranja socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev za leto 2020 

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 6. redni seji dne 17. 9. 
2019 sprejel 

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

programov drugih društev za leto 2020 
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1. 

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov 
in programov drugih društev za leto 2020 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 2020 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  2150,00 EUR 

3. 20049006 – programi varstva 
drugih ranljivih skupin, od tega  5300,00 EUR 

 Programi letovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok 1200,00 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 2020 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: 610/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2019                                Franc Sušnik, l. r. 

 
 

J A V N I   R A Z P I S I 

5. Javni razpis za oddajo dvosobnega 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  

J A V N I   R A Z P I S  
za oddajo dvosobnega stanovanja v najem 

  

1. PREDMET RAZPISA  

1.1 Predmet razpisa  

Občina  Vransko (v nadaljevanju razpisnik) razpisuje 
oddajo  dvosobnega stanovanja   v velikosti 54,51 m2 na  
naslovu Vransko 130a. 

Lastnik stanovanje 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.  
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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.   

 1.3. Površinski normativi 

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 

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 

 
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine 
spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. 

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;  

 2.2 Dohodkovni kriterij  

Vlagatelji vlog so upravičeni do dodelitve neprofitnega 
stanovanja, če mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v  
obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018  ne presegajo meje, v 
spodaj navedenih določenih odstotkih od povprečne neto 
plače v državi, ki v navedene obdobju znaša 1.092,74 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. Razmejitev med prosilci 
liste A in B je razvidna iz naslednje preglednice. 

Velikost 
gospodinjstva LISTA A LISTA B 

 % Meja 
dohodka/mesec 

% Meja 
dohodka/mesec 

1-člansko 90 % do 983,47 EUR od  90 
do 200% 

nad 983,47 
EUR do 
2.185,48 EUR 

2-člansko 135 % do 1.475,20 
EUR 

od 135 
do 250 
% 

nad  1.475,20  
EUR do  
2.731,85 EUR 

3-člansko 165 % do 1.803,02 
EUR 

od 165 
do 315 
% 

nad 1.803,02  
EUR do  
3.442,13 EUR 

4-člansko 195 % do 2.130,84 
EUR 

od 195 
do 370 
% 

nad 2.130,84 
EUR do  
4.043,14 EUR 

5-člansko 225 % do 2.458,67 
EUR 

od 225 
do 425 
% 

nad 2.458,67 
EUR do 
4.644,15 EUR 

6-člansko 255 % Do 2.786,49 
EUR 

od 255 
do 470 
% 

nad 2.786,49 
EUR do 
5.135,88 EUR 

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. 

2.3 Premoženje prosilca 

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

 da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim 
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. 

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 10 m2  15.512,37  EUR 
2-člansko 15 m2 18.515,20  EUR 
3-člansko 22 m2 22.763,60  EUR 
4-člansko 27 m2 26.224,26  EUR 
5-člansko 32 m2 30.381,76  EUR 
6-člansko 35 m2 33.579,84  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.  
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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 
o nad 15 do 20 let                 50 točk 
o nad 20 let                           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.  

2. 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) 

150 

100 

150 

100 

2. Družine z večjim številom otrok – najmanj  3 oz. 
več otrok 
(upošteva se tudi zdravniško potrdilo o nosečnosti) 

120 120 

 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) 

100 100 

 

6. Žrtve nasilja v družini 80 80 

7. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 50 50 

8. Izobrazba prosilca:      
 
       poklicna ali srednja   
                               
       višja 

       visoka ali univerzitetna 

       magisterij ali doktorat 

 

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.  
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5. RAZPISNI POSTOPEK  

5.1. Obrazci  

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev 
neprofitnega stanovanja 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  Vransko 

Kontaktna oseba: Rosita Papinutti (tel.št. 03-703 28 12). 

Razpis bo od 30. 9. 2019 dalje objavljen na spletni strani 
Občine Vransko in Uradni objavah Občine Vransko.  

5.2. Rok za oddajo vloge  

Popolno vlogo z vsemi zahtevani mi prilogami prosilci oddajo 
od 30. 9. 2019 do vključno 16. 10. 2019 do 12. ure na 
naslednje načine:  

 osebno v sprejemni pisarni 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 
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. 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti 
starejša od 30 dni od objave razpisa. 

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.  
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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: 4302-05/2019-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2019                                Franc Sušnik, l. r. 

 
 

 
 

6. Javni razpis o izvajanju zimske službe na območju 
Občine Vransko za zimsko obdobje 2019/2020 

 
Na podlagi 12. člena  Odloka o občinskih cestah (Uradni list 
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 
2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/17), Pravilnika 
o  vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/10 – 
ZCes-1 in 38/16) in Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko št. 87/2019) 
Občina  Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
o izvajanju zimske službe na območju Občine 

Vransko za zimsko obdobje 2019/2020 
 
 
I. NAROČNIK  
 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko 
Orientacijska vrednost javnega naročila zimske službe je 
50.000.00 €. 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je opravljanje zimske službe 
(pluženja, posipanja cest, čiščenje izogibališč, plazov in 
zametov) na območju Občine Vransko. 
   

1. Zimska služba se izvaja na 28,8 km lokalnih cest 
in 68,13 km javnih poteh in 14,48  km gozdnih 
cestah in nekategoriziranih dovozov do 
stanovanjskih objektov.   

2. Javni razpis  opravljanja zimska službe je 
razdeljen v 16 sklopov relacij, ki so smiselno 
zaključene.  

3. Normativ za pluženje in posipanje cest  je 3 
km/uro nižinske ceste in 2 km/uro višinske ceste. 

4. Cena za pluženje cest  je 36,30 € in 33,00 €. 

III. POGOJI 
 
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci: 

1. podjetja,   
2. samostojni podjetniki, 
3. kmetje, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost.  

 
Prednost imajo izvajalci, ki so bližje relaciji pluženja in 
posipanja cest. Izvajalci se lahko prijavijo na en sklop relacij 
ali več sklopov relacij. 
 
IV. RELACIJE ZIMSKE SLUŽBE  
 
1. SKLOP CEST (VRANSKO - ROPASIJA - KLANCE - 
KLAKOČOVEC) -  PLUŽENJE 
 
LC 490123 Čreta - Vransko (Vransko - Ropasija)- del                                                          
JP 916401 Klakočovec - sv. Jeronim  
JP 992511 Klakočovec - Klance 
JP 916371 Klakočovec - Bergant 
JP 916381 Klakočovec - Izlakar 
JP 916361 Tešova - Grabnar                                                           
JP 992611 Tešova - Križnik 
JP 916211 Strožnik 
JP 916081 Prilope 
JP 916201 Pestotnik                                                     
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 27a, 27 in  9                                                  
dovoz do stanovanjskega objekta Tešova  19       
dovoz do stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem  15 in 
17                                         
      
2 . SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE)  
-  PLUŽENJE 
                                                                                         
JP 992521 Brode - Selo 
JP 992581 Selski graben      
JP 916173 Brode - Čeplje 
dovoz do stanovanjskega objekta  Stopnik 4, 5 in 7 
GC 093155 Selo - Plešnik                                                           
LC 490252 Brode - Vransko 
JP 992651 Brode - R447                                                                  
LC 490251Vransko - trg                                                                                                            
JP 992621 Trg - Gorica - Briše  
JP 992601 Brode - Tešova                                                                      
JP 992661 Brode - grič   
JP 916302 Brode - graščina                                                                                                                                                             
JP 992791 Petrol                                                                                              
JP 992652 Brode - Tršča 
JP 916071 Brode - Zajc  
JP 916271 Brode - Juhart 
JP 916261 Brode -  Mihevc      
GC 093141 Tršca - Vivoda                                                      
LC 490191 Čeplje - Pondor 
JP 916023 Čeplje - Grofice                                                                                          
JP 916021 Čeplje - Fabrika                                                                                             
JP 916022  Čeplje - AMZS Poligon                                                                                                           
JP 916012  Prekopa - Blate       
dovoz do stanovanjskega objekta Čeplje 15 in 23  
                                                                                    
3. SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE - 
PREKOPA) - POSIPANJE 
 
LC 490123  Čreta - Vransko                                                                             
JP 992621 Trg - Gorica - Briše  
JP 992652 Brode - Tršča 
JP 916071 Brode - Zajc  
JP 992601 Brode - Tešova                                                                      
JP 992561  Stopnik  - Skok   
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Starti grad                                                                                                                             
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje                                                                   
JP 992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
LC490261  Prekopa - Podvrh                                                                          



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                             Številka 89/2019 – 30. 9. 2019 
 

9 | S t r a n  

 

GC 093148 Ropasija  Planinc   
GC 093149 Odcep Ručgar 
                                                                                                                                                                                         
4. SKLOP CEST (VOLOGA - MERINCA - PRAPREČE) - 

PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490111 Vransko - Lipa                                      
JP  916161 Kale                                                                                                         
GC 093152 Vologa -  Orehovec                                               
JP 992501 Prapreče - Merinca                             
JP 992491 Kovk                                      
JP 916111 Kovk - Škrabar                                        
JP 916112 Škrabar - Teličnikar                                        
JP 992507 Prapreče - Kropivšek 
JP 992508 Prapreče - Pahole    
JP 992502 Odcep Kocijan                      
JP 992506 Merinca - Dolinšek    
JP 992504 Merinca - Kos 
JP 992505 Merinca - Cencelj 
JP 992503 Merinca - vas 
GC 093147 Odcep Vrhovnik 
GC 093146 Kapus - Prosivnik 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 36 
                                                                                                                                          
5. SKLOP CEST (MALE PRAPREČE - NASELJE 

VRANSKO) - PLUŽENJE – POSIPANJE MALE 
PRAPREČE 

 
JP 992481 Podgrad - Križnik 
dovoz do stanovanjskega objekta   Prapreče 8, 7b, 7c, 6a, 
4a in 3a 
JP 992641 Vransko - Podrigel                                                                       
JP 916421  Podrigel - Bolte                                                                             
JP 992771 Trg - Podgorica   
JP 916034 odcep Praprotnik                                                                
JP 992631 Cerkev - bloki - Videm                                                 
JP 992633 Videm - Bogataj                                                                               
JP 916221 Videm -  po Zavrteh                                                                  
JP 992751 Trg - Maček                                                                            
JP 992781 Soseska - Videm                                                      
JP 916031 Videm - Jošt                                                                                
JP 992632 Videm - Zupanc                                                                 
JP 916331 Trg -  Pristolič                                                                             
JP 992741 Trg - bloki                                                                                     
JP 916341 Trg - Jošt                                                                              
JP 992591 Trg - Podgozd                                                             
JP 916251 Brode -  čistilna naprava                                                                                                                                              
JP 916322 Trg -AP   
LC 490253 Priključek AP Vransko                                                                               
JP 916321 AP - bloki 89, 84                                                                         
JP 992731 Goričan - 447                                                                              
JP 992761 Videm - Terčak - Marelica                                                                              
JP 916032 OŠ -  športa dvorana,                                                           
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 14a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17f 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 32a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 35a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 82a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 58 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 64a 
dovoz do  Dom sv. Rafaela                        144a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 128 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 127  
dovoz do stanovanjskega bloka                  130a 
dovoz do stanovanjskega bloka                  130b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 135a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 122b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 120 
dovoz do zdravstveni dom  Vransko          130d 

dovoz do stanovanjskega objekta Vransko  158  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko  118a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko  110a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko    24a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko    18a       
vsa parkirišča v naselju  Vransko                                                                   
                                                                              
6. SKLOP CEST (JAKOV DOL - OSREDEK - ZAPLANINA - 

ZAJASOVNIK) -  PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490211 Ločica - Zaplanina - Limovce                                                                        
JP 916191 Zaplanina - Brvar                                                              
JP 916121 Zaplanina - Pider   
dovoz do stanovanjskega objekta Zaplanina 6                                                                                                             
JP 992691 Brce - Jakov dol                                                                    
JP 992692 Brdovlan                                                                   
JP 916381 Ločica - Bokal                                                                           
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri Vranskem 7  
dovoz do  stanovanjskega objekta Vransko 1 
JP 916142 R447 - Hrastovec    
dovoz do  stanovanjskega objekta Zajasovnik 19 in 20                                                         
JP 916051 Osredek                                                 
JP 916052 Osredek - Reberšek 
JP 916311 Osredek - Loka                                           
 
7. SKLOP CEST (SPODNJE LIMOVCE) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
 
JP 992701 Sp . Limovce  - Poljanšek  
JP 992702 Limovce - Knez 
 
8. SKLOP CEST (ZGORNJE LIMOVCE) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
 
JP 992711 Zg. Limovce -  Prosivnik                                                                
JP 916181 Limovce - Lokan                                                                           
dovoz do  stanovanjskega objekta Limovce 8 
 
9. SKLOP CEST (ZAPLANINA - KAMNIK) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
  
JP 916151 Zaplanina - Kamnik  
GC 093103 odcep Kamnik                                           
dovoz do  stanovanjskega objekta Zaplanina 3 
 
10. SKLOP CEST (ZAHOMCE - RAVNE - LOČICA) - 
PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh- del       
JP 992671  Ločica – Zahomce - Dol pri Taboru - del                                   
JP 916134 Zahomce - Bistan              
JP 916131 Male Zahomce                              
JP 916132 Zahomce - Marko                     
JP 916133 Zahomce - Javoršk 
JP 992721 Ločica - Juteršek 
JP 992681 Ločica - Pestotnik - Grabnar 
JP 916035 odcep Strah 
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri Vranskem 38 in 
46 
 
11. SKLOP CEST (ZAHOMCE- DOL-TABOR) - PLUŽENJE 

- POSIPANJE 
 
JP 992671  Ločica - Zahomce - Dol pri Taboru - del                                   
dovoz do stanovanjskega objekta Zahomce 20 
 
12. SKLOP CEST ( RAVNE) - PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh - del   
JP 916135 Ravne - Podbregar     
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13. SKLOP CEST (ROPASIJA - PTICA) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 

 
JP 916101 Ropasija 
GC 093148 Ropasija - Planina 
GC 093149 odcep Ručgar 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 18 in 24 

 
14. SKLOP CEST (ČRETA) - PLUŽENJE 
 
 LC 490123 Čreta - Vransko (Čreta - Ropasija) - del                                                           
 JP 916093 Punčuh 
 JP 916091 Remic 
 JP 916092 Planinski dom Čreta                            
 
15. SKLOP CEST (PREKOPA - VINDIJA - STOPNIK) - 

PLUŽENJE 
       

LC  490261 Prekopa - Podvrh                                                                     
JP  992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
GC 093162 Avtocesta - Križ 
JP  916281 Jevše - Stopnik                                                                                  
JP  916 282 Stopnik - Žnidaršič 
JP  992561 Stopnik - Skok 
JP  992562 Stopnik  - Košiča 
JP 916061 Stopnik  -  Zore 
JP 996291 Stopnik - Banovič 
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje 
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Stari grad                                                                                                   
JP 992572 Stopnik - Nejč 
JP 996174 Zaboršt - ob avtocesti 
JP 916171 Stopnik - Kosem 
JP 916041  Čeplje - vinogradi                                                                                                                               
JP 916241 Čeplje - Vršnik                                                                                                         
JP 916172 Stopnik  - Greglč                                                                                       
JP 916231  Obrtna cona Čeplje  
Zbirni center Čeplje                                                                    
JP 992815 Čeplje - ob križišču                                                                                                                               
JP 992814 Čeplje - Rojšek                                                                                                         
JP 992811  Čeplje - priključki                                                                                                                               
JP 992441  Prekopa - Čeplje                                                                                                         
JP 916011 Prekopa - Ribarič 
JP 992413 Prekopa - gmajna 
JP 992411 Vindija I 
JP 992412 Vindija II 
dovoz do stanovanjskega objekta  Prekopa 12a in 53  

                                                                                                                                                      
16. SKLOP CEST ( JEVŠE) - PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
JP 992532 Jevše - Dešnikar  
GC 093130 Kisovec I in II 
 
V. ROK ZA  ODDAJO PONUDB 
 
Ponudniki oddajo vlogo, ki vsebuje: 

- prijavni obrazec, 
               
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z 
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – 
javni razpis zimska služba 2019/2020«, od 18. 10. 2019 in 
sicer na naslov Občina  Vransko, Vransko 59, 33005 
Vransko.  
 
VI. ODPIRANJE PONUDB 
Odpiranje ponudb prispelih na javni razpis bo 21. 10. 2019. 

 
Številka: 4302-04/2019-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2019                                Franc Sušnik, l. r. 

 
 

J A V N A   N A Z N A N I L A 

7. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko 

 
J A V N O   N A Z N A N I L O  

o javni obravnavi predloga Odloka o postopku  
in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v Občini Vransko  

 
Javnost obveščamo, da bo od 20. 9. 2019 do 21. 10. 2019 
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko, ki ga je Občinski svet 
Občine Vransko na 6. redni seji dne 17. 9. 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-razpisi-
narocila-in-objave/  

 
Pripombe na predlog odloka lahko do 21. 10. 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 – šport«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko. 

 
Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 9. 2019                               Franc Sušnik, l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

8. Zapisnik 5. redne seje občinskega sveta 
 
 

Z A P I S N I K 
5. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

 
ki je bila v torek, 23.7.2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta : Peter Reberšek, Danilo Štante, 
Rafael Novak, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, Jože Matko, 
Sonja Cencelj, Nataša Juhart, Adrijana Ferme in Brigita 
Gosak 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Kristina 
Bogataj 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Rudolf Pušnik in Marija 
Jerman 
-  mediji: VTV (Ksenija Rozman) 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je 
občinski svet sklepčen. 
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• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 
- 10 glasov ZA 
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, daje bil sprejet: 
Sklep št. 73: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne  11.6.2019 in 
zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je potekala od 26.6.2019 do 28.6.2019 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju 
otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, 
Občine Vransko ter Občine Tabor - hitri postopek 
4.  Soglasje k Rebalansu programa dela, finančnega in 
kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec 
5. Imenovanje predstavnika Občine Vransko v 
Skupščino Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. 
6. Prošnja OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatnih 
ur nemščine  
7. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.6.2019 
in zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je potekala od 26.6.2019 do 28.6.2019.  
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 4. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.6.2019: 
               -    10glasov ZA 
               -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 74 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 4. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.6.2019 v 
predloženem besedilu.  
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 1. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, ki je potekala od 
26.6.2019 do 28.6.2019: 
               -    10glasov ZA 
               -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 75 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 1. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je potekala od 
26.6.2019 do 28.6.2019 v predloženem besedilu.  
 
K točki 2  
Pobude in vprašanja svetnikov 
 
a) Sonja Cencelj 
 
- Podala je vprašanje, kdaj se bo lahko sanirala javna pot  št. 
916161 Kale (do h.št. Jeronim29), ker je zadnje neurje 
poškodovalo bankine in delno tudi asfalt. 
 
Župan je odgovoril, da bo koncesionar v okviru sanacijskih 
del zadevo poskušal čim prej urediti. 
 
b) Jože Matko 
 
- Podal je vprašanje, kaj je možno storiti glede 
zobozdravstva odraslih, ker zobozdravnica, ki opravlja 
koncesijo na tem področju, ne sprejema več novih pacientov. 
 

Župan je povedal, da se pripravlja v mesecu septembru 
sestanek s predsednico odbora za negospodarstvo, kamor 
bo povabljena tudi direktorica Zdravstvenega doma dr. 
Jožeta Potrate Žalec, na katerem bomo začeli z aktivnostmi, 
kako pridobiti dodatne kapacitete odraslega zobozdravstva 
na Vranskem. 
 
- Podal je tudi vprašanje glede sanacije cest in bankin po 
neurju.  
 
Župan in Marija Jerman sta podala informacijo o že 
izvedenih delih in povedala, da se s sanacijami nadaljuje, 
dokler ne bo vzpostavljena normalna prevoznost na vseh 
cestah. 
 
c) Marjan Pečovnik 
 
- Podal je vprašanje, kdaj se bo uredila nedelujoča javna 
razsvetljava v trgu Vransko (pred kulturnim domom in 
Kmetijsko zadrugo). 
 
Župan je odgovoril, da se bo zadeva izvedla takoj po 
dopustu izvajalca elektroinstalacij in vzpostavitvi električne 
povezave do stojišč javne razsvetljave, ki je bila prekinjena v 
času izvedbe del pri Kmetijski zadrugi Vransko, ko je bilo 
prekinjeno napajanje iz elektro voda (pri INDE). 
 
d) Danilo Štante 
 
- Je prenesel reklamacijo krajanke Vranskega, ki naj bi imela 
v času neurja motno vode le-ta pa naj bi imela tudi vonj po 
gnojnici. 
 
Župan je povedal, da se vse reklamacije glede kvalitete in 
oskrbe s pitno vodo naslavljajo na izvajalca oskrbe s pitno 
vodo to je Javno komunalno podjetje Žalec. Pri tem pa je 
opozoril, da se vsakršna reklamacija mora glasiti na naslov 
odjemnika pitne vode, nikakor pa ne anonimno, da se lahko 
odvzamejo vzorci pitne vode in pogleda tudi omrežje. 
 
d) Adrijana Ferme 
 
- Podala je vprašanje, kdaj se bo sanirala po neurju javna pot 
JP 992 711 Zgornje Limovce – Prosivnik. 
 
Župan je povedal, da se bo cesta sanirala v sklopu 
sanacijskih del po neurju v čim krajšem možnem času. 
 
e) Rafko Novak 
 
- Postavil je vprašanje glede umiritve prometa skozi vas 
Ločica, kot je bilo izpostavljeno na Vaškem odboru Ločica in 
kdaj se bo postavila zaščitna ograja na javni poti JP 992691 
Brce – Jakov dol. 
 
Župan je povedal, da je glede umiritve prometa, kot je to že 
povedal na Vaškem odboru, potrebno pridobiti vsa soglasja 
uporabnikov ceste iz vasi Ločica. 
Glede zaščitne ograje ob javni poti Brce – Jakov dol pa si bo 
zadevo najprej pogledal Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. Na podlagi njihovega mnenja bomo 
kasneje pristopili k izvedbi. 
 
f) Nataša Juhart 
 
- Podala je vprašanje, kako je z ureditvijo priobalnega pasu 
Bolske pri Karničnikovih v Brodeh.  
 
Župan je povedal, da smo iz kabineta predsednika vlade 
dobili v vednost, da je bila nanje  naslovljena pobuda glede 
te problematike, z drugimi informacijami pa Občina Vransko 
ne razpolaga. 
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- Podala je tudi vprašanje glede dolga na Vrtcu Vransko iz 
leta 2017. 
 
Župan je povedal, da nimamo novih informacij in da bo vse 
razvidno iz polletnega poročila OŠ Vransko- Tabor za leto 
2019. 
 
g) Peter Reberšek 
 
- Podal je vprašanje, kdo je odgovoren za odstranitev lesa iz 
obcestnega jarka ob JP992 581 Selo – Selski graben. 
 
Župan je povedal, da gre za ostanke lesa, ki jih je pustil 
izvajalec Gozdarstvo Ulčar pri sečnji in spravilu lesa v 
»Nastranovem« gozdu. Zadevo že rešujejo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 
K točki 3  
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju 
otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, 
Občine Vransko ter Občine Tabor - hitri postopek 
 
Obrazložitev je podal župan. Nato je odprl razpravo, v kateri 
je sodelovala svetnica Breda Čvan s predlogom, da bi imeli 
otroci iz Vranskega  in Tabora prednost izbire pediatra. 
Župan je obrazložil, da gre v tem primeru za »instrument 
izbranega zdravnika« in ne krajevne pristojnosti. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o podelitvi koncesije za 
izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni 
ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine 
Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor: 
               -    10glasov ZA 
               -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 76 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o podelitvi 
koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni 
dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega 
dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine 
Vransko ter Občine Tabor po hitrem postopku. 
 
Sklep št. 77 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o podelitvi 
koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni 
dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega 
dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine 
Vransko ter Občine Tabor v predlaganem besedilu. 
 
K točki 4  
Soglasje k Rebalansu programa dela, finančnega in 
kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec 
 
Župan je podal obrazložitev. Nato pa odprl razpravo v kateri 
ni nihče sodeloval . 
Sledilo je glasovanje o Soglasju k Rebalansu programa dela, 
finančnega in kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta Potrate« 
Žalec: 
               -    10glasov ZA 
               -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 78 
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k 
Rebalansu programa dela, finančnega in kadrovskega 
načrta ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec. 
 
K točki 5  
Imenovanje predstavnika Občine Vransko v Skupščino 
Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. 
 

Župan je obrazložil potrebo po imenovanju predstavnikov 
ustanoviteljic v Skupščino Javnega komunalnega podjetja 
Žalec, d.o.o. Predlagal je, da se za predstavnika Občine 
Vransko v Skupščino Javnega komunalnega podjetja Žalec, 
d.o.o., še naprej imenuje Marija Jerman. Župan je odprl 
razpravo, v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o  imenovanju predstavnika Občine 
Vransko v Skupščino Javnega komunalnega podjetja Žalec, 
d.o.o.: 
               -    10glasov ZA 
               -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 79 
Občinski svet Občine Vransko za predstavnika Občine 
Vransko v Skupščino Javnega komunalnega podjetja 
Žalec, d.o.o. imenuje Marijo Jerman, Zahomce 12, 3305 
Vransko. 
 
K točki 6  
Prošnja OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatnih ur 
nemščine  
 
Župan je podal obrazložitev. Nato pa odprl razpravo, v kateri 
ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o  sofinanciranju dodatnih ur nemščine 
OŠ Vransko – Tabor: 
               -    10glasov ZA 
               -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 80 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se s 
strani Občine Vransko odobri sofinanciranje dodatne ure 
nemščine za šolsko leto 2019/20 in sicer dve dodatni uri 
tedensko, 35 tednov po 17,30 evrov/uro, v skupnem 
znesku 1211,00 evra. 
 
K točki 7  
Razno 
 
Svetnica Sonja Cencelj je vprašala, če je že znan Program 
vzdrževanja gozdnih cest. Na kar je Marija Jerman podala 
odgovor, da se program usklajuje še s poškodovanimi 
cestami v zadnjem neurju. 
 
Župan je občinski svet seznanil s problematiko odvajanja 
meteornih voda v naselju Podgorica in izgradnjo suhega 
zadrževalnika na Merinščici. 
 
Seja je bila zaključena ob  20.50 uri. 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 23. 7. 2019 

Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Marija Jerman, l. r.                                   Franc Sušnik, l. r. 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 

 

 

 

 


