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JAVNA NAZNANILA

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014-23, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega
načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Sklep vlade št.
00727-13/2014/7 z dne 26. 08. 2014) in 29. 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 7. redni seji dne 22. 10.
2019 sprejel

ODLOK
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v Občini Vransko
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa javni interes na področju športa v Občini
Vransko, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki
so zanj pristojni.

10. JAVNO NAZNANILO o javni obravnavi predloga
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020

2. člen
(javni interes)

11. JAVNO NAZNANILO o javni obravnavi predloga
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela,
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine
Vransko in Občine Žalec«

(1) Javni interes na področju športa v Občini Vransko (v
nadaljevanju: javni interes) obsega naloge lokalnega
pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: nacionalni program) in
Izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji.

12. JAVNO NAZNANILO o javni obravnavi predloga
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

(2) Občina Vransko (v nadaljevanju: občina) uresničuje javni
interes na področju športa:
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 z zagotavljanjem proračunskih sredstev za izvedbo
letnega programa športa;
z
načrtovanjem,
gradnjo,
posodabljanjem
in
vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in
površin za šport v naravi;
 s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za izvajanje
in razvoj športnih dejavnosti.
(3) Za uresničevanje javnega interesa se lahko iz proračuna
občine sofinancirajo naslednji športni programi:
 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
 obštudijske športne dejavnosti;
 športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport;
 kakovostni šport;
 vrhunski šport;
 šport invalidov;
 športna rekreacija;
 šport starejših.
(4) Za uresničevanje javnega interesa se lahko iz proračuna
občine sofinancirajo naslednja področja športa:
 športni objekti in površine za šport v naravi;
 razvojne
dejavnosti
v
športu
(izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v
športu, statusne pravice športnikov, strokovnih
delavcev v športu in strokovna podpora programom,
založništvo v športu, znanstveno raziskovalna
dejavnost v športu, informacijsko-komunikacijska
tehnologija na področju športa);
 organiziranost v športu (delovanje športnih društev,
zvez športnih društev, javnih zavodov);
 športne prireditve in promocija športa (športne
prireditve, javno obveščanje o športu, športna dediščina
in muzejska dejavnost v športu);
 okoljska in družbena odgovornost v športu.
3. člen
(letni program športa)
(1) Letni program športa je dokument, s katerim občinski
svet, glede na razvojne načrte, prioritete v športu,
razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in
prostorske razmere v lokalnem športu, po predhodnem
mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja, določi tiste
vsebine nacionalnega programa, ki so v danem koledarskem
letu prepoznane kot javni interes.
(2) Letni program športa je podlaga za umeščanje športa v
proračun občine.
(3) Ne glede na prvi odstavek lahko občinski svet sprejme
letni program športa brez predhodnega mnenja občinske
športne zveze, če ga ta ne poda v roku enega meseca.
4. člen
(izvajalci letnega programa športa)
(1) Izvajalci letnega programa športa po tem odloku so:
 športna društva in zveze športnih društev;
 javni zavodi za šport po Zakonu o športu;
 pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki,
registrirani za opravljanje dejavnosti v športu;
 ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen
na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove;
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 zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo
javnoveljavne športne programe;
 zasebni športni delavci;
 občina.
(2) Športna društva in zveze športnih društev imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij
letnega programa športa.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri
izvajanju programov prostočasne športne vzgoje otrok in
mladine športna društva in zveze športnih društev ter javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno
veljavne programe.
5. člen
(pravica do sofinanciranja izvajanja letnega programa športa)
Izvajalci programov in področij športa imajo pravico do
sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, če:
 imajo sedež v občini;
 so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu najmanj
eno leto pred dnevom objave javnega razpisa;
 so ustanovitelji in njihovi člani samo društva s sedežem
v občini (velja za zveze športnih društev);
 programe in področja športa izvajajo pretežno na
območju občine in pretežno za prebivalce občine;
 imajo za programe in področja športa zagotovljene
materialne, kadrovske in prostorske pogoje;
 imajo za programe in področja športa izdelano finančno
konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in
pričakovani stroški izvedbe;
 imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna
društva in zveze športnih društev) ter evidenco o
udeležencih programov;
 se pravočasno prijavijo na javni razpis in izpolnjujejo
vse razpisne pogoje;
 izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom,
letnim programom športa ali razpisno dokumentacijo.
6. člen
(javni razpis)
(1) Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme
župan.
(2) Javni razpis pripravi občinska uprava.
(3) Javni razpis se objavi v uradnem glasilu občine in na
spletni strani občine.
(4) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
 naziv in sedež izvajalca razpisa;
 pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
 predmet javnega razpisa;
 navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in
meril;
 predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje;
 določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
 rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
 datum odpiranja vlog;
 rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa;
 kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na
katerega lahko zaprosijo zanjo.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
(5) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega
odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede
na predmet javnega razpisa.
(6) Razpisna dokumentacija mora biti v času javnega razpisa
zainteresiranim brezplačno na razpolago na spletni strani
občine in na sedežu občine v času uradnih ur občinske
uprave.
(7) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki,
ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.
(8) Rok za prijavo na javni razpis se določi z javnim razpisom
in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi
kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem
razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14
dni od objave javnega razpisa v uradnem glasilu občine.
(9) Pred objavo javnega razpisa sprejme občinski svet
pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa.
(10) Pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa se v času javnega razpisa ne smejo
spreminjati.
7. člen
(komisija)
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan (v nadaljevanju: komisija).
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(2) Rok za dopolnitev in/ali pojasnilo vloge ne sme biti krajši
od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
(3) Če vlagatelj vloge ne dopolni in/ali pojasni v zahtevanem
roku, občinska uprava vlogo s sklepom zavrže. Pritožba
zoper sklep ni dovoljena.
10. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da
preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi
meril, določenih z javnim razpisom in razpisno
dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in
sofinanciranja izvajanja letnega programa športa.
(2) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ni javno.
(3) Komisija o opravljenem ocenjevanju in vrednotenju vlog
vodi zapisnik.
(4) Komisija predlog izbire in sofinanciranja izvajanja letnega
programa športa posreduje občinski upravi.
11. člen
(odločba)
(1) Na podlagi predloga komisije iz prejšnjega člena izda
občinska uprava odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja
izvajanja letnega programa športa ali odločbo o neizbiri
oziroma zavrnitvi sofinanciranja.

(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki
kandidirajo za dodelitev sredstev interesno povezani v smislu
poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti
ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski
zvezi, v zunajzakonski zvezi, v svaštvu do vštetega drugega
kolena tudi če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že
prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije,
če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo
neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(4) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi
interesne povezanosti.
8. člen
(odpiranje vlog)
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku,
ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku
dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
(4) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo
je podala upravičena oseba in ali je popolna.
(5) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba,
občinska uprava zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni
dovoljena.
9. člen
(dopolnitev vlog)
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove
tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno
dokumentacijo zahtevanih dokumentov in/ali niso v celoti
pojasnjene, da jih dopolnijo in/ali pojasnijo.
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(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
12. člen
(ugovor)
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od vročitve odločbe
vloži ugovor pri občini.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost pogojev in meril
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa.
(3) Občina o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega
prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
13. člen
(pogodba)
(1) Po dokončnosti odločbe o izbiri župan z izvajalcem
letnega programa športa sklene pogodbo o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa.
(2) Pogodba vsebuje najmanj:
 osnovne podatke obeh pogodbenih strank;
 vsebino in obseg ter čas realizacije sofinanciranih
programov in področij športa;
 višino dodeljenih sredstev;
 rok za porabo sredstev;
 navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
 razloge za vračilo dodeljenih sredstev;
 razloge za razvezo pogodbe;
 način nadzora nad namensko porabo sredstev in
izvedbo sofinanciranih programov in področij športa, ter
predvidene sankcije v primeru neizvajanja;
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 način in dinamiko nakazovanja sredstev izvajalcu
letnega programa športa;
 način, vsebino in rok za poročanje o izvajanju
sofinanciranih programov in področij športa;
 določilo, da izvajalec, ki nenamensko porablja
pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena
določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem
javne razpisu.
(3) Če se izbrani izvajalec letnega programa športa v roku
osmih dni po pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
14. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega
razpisa objavijo na spletni strani in v uradnem glasilu občine.
15. člen
(dolžnosti izvajalcev letnega programa športa)
(1) Izvajalec, ki je izbran za izvajanje letnega programa
športa, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega
programa, za izvajanje katerega prejema javna sredstva.
(2) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih
sredstev, so za uporabnika brezplačni.
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(5) Izvajalec, ki je pogodbena sredstva porabil nenamensko
ali kako drugače grobo kršil pogodbena določila, ne more
kandidirati na naslednjem javnem razpisu.
(6) Za nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb in porabo
proračunskih sredstev lahko župan pooblasti ustrezno
usposobljeno strokovno organizacijo oziroma osebo.
17. člen
(letno poročilo)
(1) Izvajalci letnega programa športa morajo enkrat letno,
najkasneje do 31. 3. tekočega leta za predhodno leto,
občinski upravi predložiti vsebinsko poročilo o izvajanju
letnega programa športa.
(2) Če izvajalec do roka iz prejšnjega odstavka ne predloži
letnega poročila, ga občinska uprava pozove k njegovi
predložitvi v roku 8 dni.
(3) Če izvajalec tudi do roka iz prejšnjega odstavka ne
predloži letnega poročila, se smatra, da letnega programa
športa, za katerega je prejel proračunska sredstva, ni izvajal
in je zato dolžan vsa prejeta proračunska sredstva, vključno
z zamudnimi obrestmi, vrniti v proračun občine.
18. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v
naravi)

(3) V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz
javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa
stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.

(1) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za
izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi
javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred
drugimi uporabniki.

(4) Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa
športa prejmejo za izvedbo posameznega športnega
programa oziroma za udeležbo v posameznem športnem
programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe
športnega programa, za katerega so namenjeni.

(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v
javnih športnih objektih ali na površinah za šport v naravi,
imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in
drugimi uporabniki.

16. člen
(spremljanje izvajanja letnega programa športa)
(1) Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati
izbrane programe in področja športa najmanj v obsegu,
opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrane
programe in področja športa.
(2) Če izvajalec letnega programa športa kakšnega
programa ne realizira v celoti, se mu za nerealizirani del
znižajo sredstva v prihodnjem letu na način, da se zmanjša
obseg ali število udeležencev njegovega programa. Če
izvajalec v prihodnjem letu s svojimi programi ni uvrščen v
letni program športa, mora sredstva za nerealizirani del
programa vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
(3) Nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb in porabo
proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. Ta lahko
kadarkoli preveri namensko porabo dodeljenih proračunskih
sredstev in v ta namen od izvajalcev letnega programa
športa zahteva vsa dokazila in podatke, potrebne za nadzor.
(4) Če se ugotovi, da je izvajalec letnega programa športa
dodeljena proračunska sredstva porabil nenamensko, se
sofinanciranje takoj ustavi ter odstopi od pogodbe. Izvajalec
mora v tem primeru že prejeta proračunska sredstva vrniti v
občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Če izvajalec prejetih sredstev ne vrne v določenem roku, se
izvede postopek izterjave.
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19. člen
(smiselna uporaba splošnega upravnega postopka)
Za vprašanja postopka izbire in sofinanciranja izvajanja
letnega programa športa, ki niso urejena s tem odlokom, se
smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
20. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vransko
(Uradni list RS, št. 14/10).
21. člen
(objava in uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne
objave Občine Vransko«.
Številka: 007-01/2019
Vransko, 30. 10. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.
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2. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza
otrokom s posebnimi potrebami
Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 81/06 - UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13
in 46/16 – ZOFVI-L), 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 –
ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), 82. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 –
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj) 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 7. redni seji dne 22. 10.
2019 sprejel

PRAVILNIK
o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s
posebnimi potrebami
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa upravičence do povračila stroškov
prevoza za otroke s posebnimi potrebami, določanje zneskov
povračila, postopke za uveljavljanje pravic do povračila ter
način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov šolskega
prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračuna Občine
Vransko.
2. člen
(upravičenci do povračila stroškov)
Upravičenci do povračila sredstev po tem pravilniku so:
– starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami ter
otroci s posebnimi potrebami, ki imajo stalno prebivališče na
območju Občine Vransko,
- starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim
odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do
brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja
prilagojen izobraževalni program osnovne šole,
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s
posebnimi potrebami, ki so vključeni v predšolske programe
in jim povračila stroškov prevoza iz kraja stalnega
prebivališča do kraja vrtca ni mogoče zagotoviti v skladu z
zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s
posebnimi potrebami, ki so vključeni v program
srednješolskega izobraževanja.
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi
potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na
upravičenost ali višino povračila, o tem takoj oziroma
najkasneje v roku 15 dni obvestiti občinsko upravo.
3. člen
(določitev zneska povračila stroškov)
Povračilo stroškov se določi na osnovi dejansko prevoženih
kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do vrtca, šole
oziroma vzgojno-izobraževalnega zavoda in nazaj. Povračilo
se obračuna v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov (Uradni list RS, št. 140/06,
76/08, 63/17 in 71/18), ki se ne vštevajo v davčno osnovo in
za vse dni pouka v mesecu, ko je otrok pouku oziroma
vzgojno-izobraževalni dejavnosti dejansko prisostvoval.
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Za otroke s posebnimi potrebami, ki so med tednom
vključeni v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami, se povračilo stroškov prevoza določi
na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od
stalnega prebivališča do vzgojno-izobraževalnega zavoda in
nazaj. Povračilo se obračuna v skladu z Uredbo o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov (Uradni
list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18), ki se ne vštevajo v
davčno osnovo, za prevoz otroka v zavod oziroma domov ob
vikendih in pouka prostih dnevih.
Možno je tudi povračilo stroškov za mesečne vozovnice, če
otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva
organiziranega javnega prevoza. Občina lahko v dogovoru s
starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami
organizira poseben prevoz, namenjen samo prevozu teh
otrok, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
Za mesec julij in avgust se povračilo stroškov prevoza ne
izplačuje, razen če gre za otroka, ki obiskuje predšolski
program ali če to izhaja iz odločbe o usmeritvi, glede na
specifiko bolezni.
4. člen
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov)
Ob začetku šolskega leta ali po prejemu odločitve o usmeritvi
otroka s posebnimi potrebami oddajo starši oziroma skrbniki
otroka s posebnimi potrebami Vlogo za uveljavljanje
pravice do povračila stroškov prevoza za otroka s
posebnimi potrebami (Priloga 1 tega pravilnika https://www.vransko.si/wp-content/uploads/2019/10/Vlogaprevoz-otroka-s-posebnimi-potrebami.pdf).
Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov
prevoza je potrebno vlogi obvezno priložiti odločbo o
usmeritvi otroka s posebnimi potrebami ter potrdilo o vpisu
za tekoče šolsko leto. Za vsako naslednje šolsko leto se
vlogi priloži ob začetku šolskega leta potrdilo o vpisu za
tekoče šolsko leto.
V primeru, da se vloga za povračilo stroškov prevoza otroka
s posebnimi potrebami nanaša na predšolski oziroma
srednješolski program otrok s posebnimi potrebami, odloči o
upravičenosti do povračila stroškov župan, na podlagi
utemeljenega predloga strokovne službe občine. Strokovna
služba oblikuje predlog za odobritev povračila stroškov
prevoza za predšolskega otroka oziroma srednješolca na
podlagi mnenja strokovne komisije o usmerjanju in ostalih
dokazil iz prvega odstavka tega člena. Strokovna komisija
lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem
primeru izkažejo kot nujna za utemeljitev predloga.
Na podlagi popolne vloge oblikuje strokovna služba občine
predlog za odobritev povračila stroškov prevoza v šolo in
domov, pogodbo o povračilu stroškov ter mesečne zahtevke
za izplačilo na podlagi pogodbe.
Starši oziroma skrbniki otroka s posebnimi potrebami so
dolžni vsak mesec do 10. oddati zahtevek za izplačilo, na
katerega vpišejo dejansko število dni, ko je otrok prisostvoval
pouku oziroma vzgojno-izobraževalni dejavnosti. Strokovna
služba se lahko o resničnosti podatkov pozanima v vrtcu, šoli
oziroma zavodu, ki ga otrok obiskuje.
Finančna sredstva se upravičencu dodelijo na podlagi
podpisane pogodbe, v kateri se v skladu s tretjim členom
tega pravilnika določi izračun povračila stroškov prevoza.
Sredstva se upravičencu nakazujejo mesečno na njihov
osebni račun in sicer najkasneje v roku 20 dni od prejema
pravilno izpolnjenega in zahtevka za izplačilo.
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5. člen

JAVNI RAZPISI

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne
objave Občine Vransko«.
Številka: 007-01/2019
Vransko, 30. 10. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

3. Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju
socialnovarstvenih programov in programov drugih
društev v Občini Vransko
Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni
list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko,
št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine
Vransko na 7. redni seji dne 22. 10. 2019 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih
programov in programov drugih društev
v Občini Vransko
1. člen

4. Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v
najem
Občina Vransko na podlagi 87. člena Stanovanjskega
zakona (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, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19),
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 (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, 31/18 – ZOA-A in 28/19) objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo neprofitnega stanovanja v najem
1. PREDMET RAZPISA
1.1 Predmet razpisa

V Pravilniku o sofinanciranju socialno varstvenih programov
in programov drugih društev v Občini Vransko (Uradni list
RS, št. 14/2010) se v 4. členu spremeni prva alineja tako, da
se glasi:

Občina Vransko (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo
neprofitnega stanovanja v najem (dvosobno stanovanje št. 1
v večstanovanjskem objektu na naslovu Brode 24 v velikosti
61,60 m).

»- imajo sedež v Občini Vransko in izvajajo dejavnost na
območju občine ali ne glede na sedež, če je program dela
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Vransko,«

Lastnik stanovanje je Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko s katero bo sklenjena najemna pogodba.

Druga alineja 4. člena se črta.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani
občine ter v Občinskem informatorju za vsako proračunsko
leto posebej.«
3. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi predloga strokovne komisije direktor občinske
uprave izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis,
posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega
socialnovarstvenega programa in programa drugih društev.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine
Vransko v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.«
4. člen
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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.
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

Te spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko« in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 007-01/2019
Vransko, 30. 10. 2019

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).

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

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
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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 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
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;

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 navedenem 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.
LISTA A
%
1-člansko

90 %

2-člansko

135 %

LISTA B
Meja
dohodka/mesec
do 983,47 EUR

%

do 1.475,20
EUR

od 135
do 250
%
od 165
do 315
%
od 195
do 370
%
od 225
do 425
%
od 255
do 470
%

3-člansko

165 %

do 1.803,02
EUR

4-člansko

195 %

do 2.130,84
EUR

5-člansko

225 %

do 2.458,67
EUR

6-člansko

255 %

Do 2.786,49
EUR
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Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega
premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

2.2 Dohodkovni kriterij

Velikost
gospodinjstva



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.

od 90
do 200%

Meja
dohodka/mesec
nad 983,47
EUR do
2.185,48 EUR
nad 1.475,20
EUR do
2.731,85 EUR
nad 1.803,02
EUR do
3.442,13 EUR
nad 2.130,84
EUR do
4.043,14 EUR
nad 2.458,67
EUR do
4.644,15 EUR
nad 2.786,49
EUR do
5.135,88 EUR

Število članov
gospodinjstva

Površina v m2

1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

10 m2
15 m2
22 m2
27 m2
32 m2
35 m2

Vrednost drugega
premoženja, ki ne
sme presegati 40%
vrednosti primernega
stanovanja
15.512,37 EUR
18.515,20 EUR
22.763,60 EUR
26.224,26 EUR
30.381,76 EUR
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.
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:
od 0 do 5 let
nad 5 do 10 let
nad 10 do 15 let
nad 15 do 20 let
nad 20 let

10 točk
20 točk
30 točk
50 točk
70 točk

Stalnost bivanja se dokazuje s potrdilom o bivanju, ki ga izda
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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

8. Izobrazba prosilca:
poklicna ali srednja

10

10

višja

50

50

visoka ali univerzitetna

60

60

magisterij ali doktorat

80

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.

LISTA B

4.2 Varščina

1. Mlade družine (starost družine do 35 let)

150

150

mladi (starost prosilca do 30 let)

100

100

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

120

120

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)
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)

50

50

100

100

6. Žrtve nasilja v družini

80

80

7. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

50

50
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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. Objava javnega razpisa
Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem bo
dne 30. 10. 2019 objavljen na spletni strani Občine Vransko
www.vransko.si in v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«.
Vlogo je potrebno oddati na prijavnem obrazcu, ki je
objavljen na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si,
na povezavi https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javnirazpisi-narocila-in-objave/, v času uradnih ur občinske
uprave pa ga je mogoče dobiti tudi v sprejemni pisarni
Občine Vransko, Vransko 59.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite v času
uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03 703 28
12; E: rosita.papinutti@vransko.si).
5.2. Rok za oddajo vloge
Rok za oddajo vloge je 19. 11. 2019.
Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti s pripisom »NE
ODPIRAJ - Javni razpis za neprofitno stanovanje Brode 24«
na enega od naslednjih načinov:
 osebno v sprejemni pisarni Občine Vransko, Vransko 59, v
času uradnih ur občinske uprave;
 priporočeno po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
priporočeno ali do 14. ure osebno oddana v tajništvu Občine
Vransko, Vransko 59.

Številka 90/2019 – 30. 10. 2019
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.

5.3. Predložitev dokazil
V vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo
prosilci in polnoletni člani gospodinjstva predložiti naslednjo
dokumentacijo (če je to primerno):
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

9|S tr a n

Občina Vransko k vlogi priložena dokazila 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.).

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 90/2019 – 30. 10. 2019

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: 4302/2019
Vransko, 30. 10. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

Z javnim razpisom se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva;
vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, izboljšanje
zemljišč;
- preprečevanje zaraščanja podeželja.
Pogoji za pridobitev pomoči so:
- predložitev predračuna stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč;
- vris predvidene investicije v katastrski načrt, kadar je
predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija in obnova pašnikov;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za
leto 2019.

5. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Vransko v letu 2019

Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2019
(Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017 in 87/2019) in
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 2018–
2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 79/2018 in
87/2019) Občina Vransko objavlja

Upravičenci do pomoči so:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost,
agrarna skupnost…);
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju Občine Vransko, oziroma
katerih naložba se izvaja na območju Občine Vransko;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko
v letu 2019
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko.
2. Predmet javnega razpisa in okvirna višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev
iz proračuna Občine Vransko v skupni višini 5.000,00 EUR
za projekte ali dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja na območju
Občine Vransko.
Nepovratna sredstva se dodelijo za:
- državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
UKREPI:

Višina sredstev
(v EUR):

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo

4. Upravičenci

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni
v skupno naložbo.
5. Upravičeni stroški, višina pomoči
Upravičeni stroški so:
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov
z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov naložb na
kmetijskih gospodarstvih.
Najnižji znesek dodeljene pomoči je 50,00 EUR, najvišji
znesek pa 500,00 EUR na posamezno kmetijsko
gospodarstvo.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019 –
do tega datuma morajo biti dela in storitve opravljene ter
predloženi zahtevki (z dokazili) za izplačilo.
7. Razpisna dokumentacija

5.000,00

Podukrep 1.1: Urejanje kmetijskih
zemljišč in pašnikov

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani
Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/, v času uradnih ur občinske uprave pa jo
lahko dobite tudi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59.
8. Rok in način oddaje vlog

3. Cilj javnega razpisa in pogoji za pridobitev pomoči
Rok za oddajo vloge je 19. 11. 2019.
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč
in pašnikov.
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Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ – Javni razpis za kmetijstvo 2019« z navedbo
naslova pošiljatelja oz. vlagatelja na hrbtni strani kuverte.

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 90/2019 – 30. 10. 2019

Vlagatelji lahko vlogo pošljejo priporočeno po pošti na naslov
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko ali jo v času
uradnih ur občinske uprave oddajo osebno v tajništvu Občine
Vransko, Vransko 59.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
priporočeno ali do 14. ure osebno oddana v tajništvu Občine
Vransko, Vransko 59.

- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske
kulturne dejavnosti,
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter
vzdrževanje prostorov,
- kulturna izmenjava.
3. Višina razpoložljivih sredstev

9. Obravnavanje vlog

Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture je v Letnem
programu kulture v Občini Vransko namenjeno 7000,00
evrov.

Odpiranje vlog bo potekalo 20. 11. 2019 in ne bo javno.

4. Objava javnega razpisa

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo
obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana.

Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani
občine ter v Občinskem informatorju.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine
Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi
https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/, v času uradnih ur občinske uprave pa
tudi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo, ki jo
bo na predlog strokovne komisije izdala pooblaščena oseba
občinske uprave.
Po pravnomočnosti odločbe se bodo medsebojne obveznosti
med izvajalcem javnega razpisa in upravičencem prejemnikom pomoči uredile s pogodbo.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v
času uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03
703 28 12; E: rosita.papinutti@vransko.si).
Številka: 4302/2019
Vransko, 30. 10. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Rok in način za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2019. Vlagatelji lahko vloge v
času uradnih ur občinske uprave oddajo osebno na sedežu
Občine Vransko, Vransko 59 ali jih pošljejo priporočeno po
pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2020« z navedbo
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
6. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa

6. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
občini Vransko v letu 2020

Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo bo v ta namen
imenoval župan.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS 14/2010) Občina
Vransko objavlja

7. Dodatne informacije

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v občini Vransko v letu 2020

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: (03) 703 12 11
ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si.
Številka: 4302/2019
Vransko, 30. 10. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov ljubiteljske kulture:
- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
- gledališka in lutkovna dejavnost,
- literarna dejavnost,
- likovna dejavnost,
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost,
- baletna, plesna in folklorna dejavnost.
2. Namen in cilj javnega razpisa
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev,
ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost,
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije,
vendar le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini
Vransko za leto 2020 presega vzgojno izobraževalne
programe,
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7. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Vransko v letu 2020
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 6. člena Odloka
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Vransko (Uradne objave Občine
Vransko, št. 90/2019) in Letnega programa športa v Občini
Vransko za leto 2020 (Uradne objave Občine Vransko, št.
89/2019) objavlja Občina Vransko

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v Občini Vransko v letu 2020
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev letnega
programa športa v Občini Vransko v letu 2020.
Iz sredstev javnega razpisa se bodo 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.
3. Razpoložljiva sredstva
Za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini
Vransko v letu 2020 je na razpolago 38.869,43 EUR.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in
področij športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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narocila-in-objave/, v času uradnih ur občinske uprave pa jo
lahko dobite tudi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59.
7. Rok za oddajo in način oddaje vlog
Vloge je potrebno oddati do 29. 11. 2019.
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ - Javni razpis ŠPORT 2020« z navedbo naslova
pošiljatelja oz. vlagatelja na hrbtni strani kuverte.
Vlagatelji lahko vloge pošljejo priporočeno po pošti na naslov
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko ali jih v času
uradnih ur občinske uprave oddajo osebno v tajništvu Občine
Vransko, Vransko 59.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
priporočeno ali do 13. ure osebno oddana v tajništvu Občine
Vransko, Vransko 59.
8. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo dne 2. 12. 2019 izvedla
komisija, ki jo bo v ta namen imenoval župan.
Komisija bo ocenjevanje vlog izvedla na podlagi »Pogojev in
meril za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v Občini Vransko za leto 2020«, ki jih je Občinski svet
Občine Vransko sprejel na 7. redni seji dne 22. 10. 2019.
9. Obveščanje o izidu javnega razpisa

 imajo sedež v Občini Vransko;

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
31. 12. 2019.

 so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu najmanj
eno leto pred dnevom objave javnega razpisa;

10. Dodatne informacije

 so ustanovitelji in njihovi člani samo društva s sedežem
v Občini Vransko (velja za zveze športnih društev);
 programe in področja športa izvajajo pretežno na
območju Občine Vransko in pretežno za prebivalce
Občine Vransko;
 imajo za programe in področja športa zagotovljene
materialne, kadrovske in prostorske pogoje;
 imajo za programe in področja športa izdelano finančno
konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in
pričakovani stroški izvedbe;
 imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna
društva in zveze športnih društev) ter evidenco o
udeležencih programov;
 izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom o
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Vransko, Letnim programom
športa v Občini Vransko za leto 2020 in razpisno
dokumentacijo.
5. Poraba dodeljenih sredstev

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite
pri Rudolfu Pušniku (03 703 28 15; rudi.pusnik@vransko.si).
Številka: 4302/2019
Vransko, 30. 10. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

8. Javni razpis za sofinanciranje socialno
varstvenih
programov in programov drugih društev na območju
občine Vransko v letu 2020
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev
na območju Občine Vransko (Uradni list RS, št. 14/10)
razpisuje Občina Vransko

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in
programov drugih društev na območju občine
Vransko v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega
programa socialnovarstvenih programov in programov drugih
društev, organizacij in zvez v letu 2020.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani
Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
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Za izvajanje razpisanih programov je Občina Vransko v
Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2020 zagotovila
sredstva v višini 7.950,00 evrov:

URADNE OBJAVE Občine Vransko
A. podprogram 18049001 - programi veteranskih
organizacij 500,00 evrov;
B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih
skupin 2.150,00 evrov;
C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih
ranljivih skupin 5.300,00 evrov, od tega:
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno
ogroženih otrok 1.200,00 evrov,
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 evrov,
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 evrov.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
A - druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot
podporo posebnim skupinam;
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b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz.
da delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o
registraciji društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2018, če je
program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v
letu 2018, potrjeno na ustreznem organu društva;
d) davčno številko in številko transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto 2020;
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o
številu članov društva, seznam članov z območja občine
Vransko ter podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji
posredovati naslednje podatke:

B - druga društva in zveze, ki izvajajo občinske programe za
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe
za občane Občine Vransko;

a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma
projekta;

C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in
zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja
socialno in zdravstveno ogroženih otrok;

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi
pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov;

C2 - 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;

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po
posameznih elementih ter vire financiranja;

- 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 na njene občane;
C3 - 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.

d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer
vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
- popolna dokumentacija - pogoj;
- sedež društva ali podružnice je na območju občine Vransko
oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da
organizacija vključuje v program člane iz občine Vransko;
- vključenost članov iz občine Vransko;
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje
z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih ...).
6. Rok in način za oddajo vlog

3. V letu 2020 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje
naloge in programe:
- 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;
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje;
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami;
- delovanje društev, zavodov, zvez, 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.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati
naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s
prilogami (na voljo na spletni strani Občine Vransko, na
spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualnijavni-razpisi-narocila-in-objave/
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Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2019. Vlagatelji lahko vloge v
času uradnih ur občinske uprave oddajo osebno na sedežu
Občine Vransko, Vransko 59 ali jih pošljejo priporočeno po
pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALA IN DRUGA DRUŠTVA
2020« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo v ta
namen imenuje župan. Komisija pregleda predloge, prispele
na razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena v
pravilniku. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove
predlagatelja, da ga v roku pet dni od prejema dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s
sklepom zavržejo.
Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o
izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v
roku 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. Po
preteku pritožbenega roka
bodo z izbranimi izvajalci
sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
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8. Dodatne informacije

POSTOPEK ZA IZBOR

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: (03) 703 12 11
ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si.

Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala tričlanska
komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.

Številka: 4302/2019
Vransko, 30. 10. 2019

Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če
vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni
dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva
prejema poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se
vloga in dopolnitev vloge ponovno pregledata. Nepopolna
vloga, ki jo vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se
zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je
bila poslana prepozno.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

9. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da
oddajo svojo vlogo za prijavo na

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
(Uradne objave Občine Vransko št. 10/2011).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov
odvračanja divjadi in varovanja travnikov in pašnikov in
drugih kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na
kmetijskih zemljiščih.
Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do
višine 795,87 €.
NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim
razpisom
za
sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 30. 10. 2019
v Uradnih objavah Občine Vransko št. 90/2019, na spletni
strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski
občine.
Vloga mora biti izpolnjena čitljivo.
Vloga je popolna če:
- je izpolnjen in priložen obrazec: PRIJAVA NA RAZPIS;
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO
Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora
vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na
spletnem naslovu http://www.vransko.si/za-obcane/aktualnijavni-razpisi-narocila-in-objave/
Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno
oznako na sprednji strani:
- NE ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja.
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj
poslati po pošti na naslov: Občina vransko, Vransko 59,
3305 Vransko ali jo osebno vložiti v tajništvu občine.
Rok za oddajo vloge je 19. 11. 2019.
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Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega
razpisa predlagala upravičence. O izbiri upravičencev bo
odločeno z odločbo. Vlagateljem neodobrenih vlog se izda
odločba o zavrnitvi.
Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh
od dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku
ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki
so na strani upravičenca, odločba o izboru upravičenca za
posamezno lovišče preneha veljati.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v
času uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03
703 28 12; E: rosita.papinutti@vransko.si).
Številka: 4302/2019
Vransko, 30. 10. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

JAVNA NAZNANILA
10. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2020

JAVNO NAZNANILO
o javni obravnavi predloga Odloka o proračunu
Občine Vransko za leto 2020
Javnost obveščamo, da bo od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2020, ki ga je Občinski
svet Občine Vransko na 7. redni seji dne 22. 10. 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 5. 12. 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 – proračun 2020«;
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
Številka: 007-01/2019
Vransko, 30. 10. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 90/2019 – 30. 10. 2019

11. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o
ustanovitvi
organa
skupne
občinske
uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela,
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine
Vransko in Občine Žalec«

JAVNO NAZNANILO
o javni obravnavi predloga Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine
Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in
Občine Žalec«
Javnost obveščamo, da bo od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold,
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine
Žalec«, ki ga je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni
seji dne 22. 10. 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 5. 12. 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 – inšpektorat in redarstvo«;
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
Številka: 007-01/2019
Vransko, 30. 10. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

12. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

JAVNO NAZNANILO
o javni obravnavi predloga Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
Javnost obveščamo, da bo od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ki ga je Občinski svet
Občine Vransko na 7. redni seji dne 22. 10. 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/
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Pripombe na predlog odloka lahko do 5. 12. 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 – oskrba s pitno vodo«;
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
Številka: 007-01/2019
Vransko, 30. 10. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

13. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko in Žalec

JAVNO NAZNANILO
o javni obravnavi predloga Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko in Žalec
Javnost obveščamo, da bo od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019
potekala 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec, ki ga je Občinski svet Občine Vransko na
7. redni seji dne 22. 10. 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 5. 12. 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 – odpadna voda«;
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
Številka: 007-01/2019
Vransko, 30. 10. 2019

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

ZAPISNIKI
14. Zapisnik 6. redne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 17. 9. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine
Vransko, Vransko 130c.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme,
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik,
Kristina Bogataj, Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak
in Peter Reberšek

URADNE OBJAVE Občine Vransko
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: /
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Rosita
Papinutti, Rudolf Pušnik, Mihaela Zupančič in Mateja Godler
- mediji: /
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 11 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil
občinski svet sklepčen.

Številka 90/2019 – 30. 10. 2019
K točki 11 Potrditev sistemizacije delovnih mest za
šolsko leto 2019/2020 za Vrtec Vransko
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je predal besedo
ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi Pikl, ki je zadevo
podrobneje obrazložila. Po končano obrazložitvi je odprl
razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o potrditvi sistemizacije delovnih mest
za šolsko leto 2019/2020 za Vrtec Vransko: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI

• Sprejem dnevnega reda
Župan je predlagal, da se za predlagano točko 14 Predlog za
odmero in odkup zemljišč, po katerih poteka LC 490211
Ločica-Zaplanina-Limovce, ter javne poti JP 916 121
Zaplanina-Pider, uvrsti nova dodatna točka 15, ki se glasi:
15. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2019
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo,
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 81
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev
dnevnega reda z uvrščeno novo točko kot sledi:
15. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2019
Sledilo je glasovanje o dopolnjenem predlaganem dnevnem
redu: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 82
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot
sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z 23.7.2019
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v občini Vransko –
redni postopek
4. Sklep o uskladitvi cen izvajanja zimske službe v
Občini Vransko
5. Polletno poročilo Občine Vransko za l. 2019
6. Letni program kulture za leto 2020 – obravnava in
sprejem
7. Letni program socialnovarstvenih programov in
programov drugih društev v občini Vransko za leto 2020
– obravnava in sprejem
8. Letni program športa za leto 2020 – obravnava in
sprejem
9. Obravnava elaborata in predloga za spremembo cene
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov
10. Obravnava Končnega poročila Nadzornega odbora
Občine Vransko o opravljenem nadzoru Zaključnega
računa proračuna Občine Vransko za leto 2018
11. Potrditev sistemizacije delovnih mest za šolsko leto
2019/2020 za Vrtec Vransko
12 Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu
13. Imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Vransko-Tabor
14. Predlog za odmero in odkup zemljišč, po katerih
poteka LC 490211 Ločica-Zaplanina-Limovce, ter javne
poti JP 916 121 Zaplanina-Pider
15. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2019
16. Razno
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 83
Občinski svet Občine Vransko potrjuje število delavcev
na sistemiziranih delovnih mestih v OŠ Vransko-Tabor,
enota Vrtec Vransko za šol. leto 2019/20.
K točki 9 Obravnava elaborata in predloga za
spremembo cene obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
Župan je podal kratko obrazložitev, nato je predal besedo
Romani Kolenc, predstavnici podjetja Simbio, d.o.o., ki je
zadevo podrobneje obrazložila. Po končani obrazložitvi je
odprl razpravo v kateri sta sodelovala Jože Matko in Marjan
Pečovnik.
Sledilo je glasovanje o predlagani spremembi cene
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 84
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, kot sledi:
Cena gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov je 0,17568 EUR/kg, od tega:
- cena javne infrastrukture 0,00164 EUR/kg,
- cena storitve 0,17404 EUR/kg.
Cena je brez DDV in se uporablja od 1.11.2019 dalje.
K točki 10 Obravnava Končnega poročila Nadzornega
odbora Občine Vransko o opravljenem nadzoru
Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto
2018
Župan je predal besedo predsedniku Nadzornega odbora
Občine Vransko Janezu Lenclu, ki je poročilo podrobneje
predstavil. Po končani obrazložitvi predsednika Nadzornega
odbora je župan predal besedo še Rudolfu Pušniku in Mariji
Jerman, ki sta pojasnila stališča do končnega poročila
podana s strani Občinske uprave Občine Vransko.
Po končanih obrazložitvah je župan odprl razpravo v kateri
so sodelovali Jože Matko, Adrijana Ferme in Peter
Reberšek.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Končnim poročilom
Nadzornega odbora Občine Vransko o opravljenem nadzoru
Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2018:
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 85
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Končnim
poročilom Nadzornega odbora Občine Vransko o
opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna
Občine Vransko za leto 2018.
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 23.7.2019
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 5. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z 23.7.2019: 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 86
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 5. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko v predloženem
besedilu.
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov
Ustne pobude in vprašanja so na seji podali:
a) Marjan Pečovnik:
- Izpostavil je problematiko povečanega prometa večjih
tovornih vozil pri poslovnem objektu Vransko 136 (bivši
Inde), ki ga je kupilo podjetje Bijol, d.o.o..
- Podal je vprašanje glede zamenjave kritine na strehi
Zdravstvene postaje Vransko.
b) Breda Čvan:
- Povedala je, da je dobila večje število pritožb občanov
glede novega kadra v Zdravstveni postaji Vransko. Težave
se pojavljajo predvsem pri dogovarjanju za datuma pregleda.
- Podala je vprašanje, kako daleč so priprave za izgradnjo
hodnika za pešce v Prekopi?
c) Jože Matko:
- Vprašal je, kdaj se bodo v okviru tekočega vzdrževanje
uredile: cesta na Planini do Krivca, cesta do Prilop in lokalna
cesta na Čreto, kjer se je v enem delu ob cesti odkrušil del
skalovja ?
- Podal je vprašanje, ali morajo v primeru podiranja drevja ob
cestah lastniki pridobiti dovoljenje oziroma soglasje občine?
č) Adrijana Ferme:
- Podala je vprašanje, kdaj se bo postavila ograja na cesti v
spodnjih Limovcah?
d) Sonja Cencelj:
- Vprašala je, kakšna je možnost obnove deponije za zimsko
službo na koncu trga Vransko (na parkirišču pri graščini) in
katere gozdne ceste so v letošnjem letu predvidene za
sanacijo?
- S strani vaškega odbora Prapreče je bila opozorjena glede
ureditve
problematike prostoživečih psov na območju
občine.
- Povedala je, da je bila s strani občana ponovno opozorjena
glede nevarnosti preglednosti ceste
na javni poti 992501 Prapreče-Merinca pri hišni številki
Jeronim 57 (Petek), zato je ponovno podala pobudo za
postavitev prometnega ogledala.
e) Brigita Gosak:
- Ponovno je izpostavila problematiko občana Boštjana
Ocepka, glede plazečega zemljišča (brežine), ki že dalj časa
ogroža njegov stanovanjski objekt, na naslovu Čeplje 21,
3305 Vransko.
f) Peter Reberšek:
- Ponovno je podal vlogo občanov Marjetke Kanjir, Romana
Grabnerja in Roka Goropevška za sofinanciranje asfaltiranja
hišnega priključka v Stopniku.
- Ali je bil poziv za odmik lesu (Selski graben) posredovan
izvajalcu sečnje Ulčar,s.p.?
- Zanimalo ga je ali je odsek LC Prapreče -Vologa še vedno
v garanciji, saj je namreč v enem delu odneslo bankine in
zato voda ne odteka v obcestni jašek?
- Vprašal je, kako je s pričetkom obnove obzidja cerkve v
Stopniku?
g) Nataša Juhart:
- Podala je vprašanje, kako je z vzdrževanjem meleoracijskih
sistemov ob Bolski?
- Podala je pobudo za organizacijo delavnic za večjo varnost
v prometu, ki jih izvaja Agencija za varnost v prometu.

17 | S t r a n

Številka 90/2019 – 30. 10. 2019
h) Danilo Štante:
- Povedal je, da je bil na Vidmu odstranjen križ, in vprašal
kaj se bo s križem zgodilo, ali bo postavljen nazaj?
i) Kristina Bogataj
- Na podlagi izraženega nezadovoljstva občanov živečih v
trgu Vransko, je podala pobudo za spremembo dosedanje
ureditve prometnega režima skozi trg Vransko. Občani
izpostavljajo predvsem težavnost pri zavijanju na križiščih pri
šoli, pri Golobčku, frizerstvu in pri križišču med hišama
Marko in Postelje Zupan. Ponekod naj bi bila parkirišča za
avtomobile zarisana preblizu, zato imajo vozila, predvsem
tovorna, težave pri zavijanju.
- Podala je vprašanje glede sanacije vdora pločnika v trgu.
Nekateri se pritožujejo, da je težava v tem, da je zaradi vdora
potrebno iz pločnika sestopiti, kar pa pomeni večjo nevarnost
za pešce. Ali je možnost za postavitev kakšne oznake ali
česarkoli drugega, s čimer bi se nevarnost zmanjšala?
j) Rafael Novak
- V imenu Vaškega odbora Ločica je podal vprašanje, kdaj
bodo dobili odgovor v zvezi izgradnjo vodovoda ZaplaninaLočica-Vransko.
K točki 3 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v občini Vransko–
redni postopek
Župan je predal besedo Rudolfu Pušniku, ki je podal
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval Rafael Novak.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v
občini Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 87
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Vransko v prvem branju in ga
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno
običajen način.
K točki 4 Sklep o uskladitvi cen izvajanja zimske službe
v Občini Vransko
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri
so sodelovali Adrijana Ferme, Jože Matko in Peter
Reberšek.
Sledilo je glasovanje o uskladitvi cen izvajanja zimske službe
v Občini Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 88
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o
povišanju cene storitve zimske službe v občini Vransko
in sicer v neto vrednosti 36,30 EUR/uro za pluženje in
neto vrednosti 33,00 EUR/uro za posipanje. Sklep prične
veljati z dnem objave v Uradnih objavah Občine
Vransko.
K točki 5 Polletno poročilo Občine Vransko za l. 2019
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mihaeli
Zupančič, ki je polletno poročilo podrobneje predstavila, nato
je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Polletnim poročilom
Občine Vransko za l. 2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 89
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Polletnim
poročilom Občine Vransko za l. 2019.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
K točki 6 Letni program kulture za leto 2020 – obravnava
in sprejem
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri
so sodelovali Kristina Bogataj, Peter Reberšek in Rafael
Novak.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa kulture
za leto 2020: 10 glasov ZA, 1 glas PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 90
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program
kulture v Občini Vransko za leto 2020 v predloženem
besedilu.
K točki 7 Letni program socialnovarstvenih programov
in programov drugih društev v občini Vransko za leto
2020 – obravnava in sprejem
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v
Občini Vransko za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 91
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program
sofinanciranja socialno varstvenih programov in
programov drugih društev v Občini Vransko za leto 2020
v predloženem besedilu.
K točki 8 Letni program športa za leto 2020 – obravnava
in sprejem
Župan je predal besedo Rudolfu Pušniku, ki je podal
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval Rafael Novak.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa športa
za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 92
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program
športa za leto 2020 v predlaganem besedilu.
K točki 12 Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je
podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v
kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o imenovanju članov Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 93
Občinski svet Občine Vransko imenuje Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v naslednji
sestavi:
- Boštjan Ocepek
- Danijel Granda
- Dušan Lampret
- Jože Toplak
- Janko Drča
K točki 13 Imenovanje članov Sveta zavoda OŠ VranskoTabor
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je
podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v
kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ
Vransko-Tabor: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 94
Občinski svet Občine Vransko imenuje kot člana Sveta
zavoda OŠ Vransko-Tabor Danila Štanteta in Petra
Reberška.
K točki 14 Predlog za odmero in odkup zemljišč, po
katerih poteka LC 490211 Ločica-Zaplanina-Limovce ter
javne poti JP 916 121 Zaplanina-Pider
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo v kateri
je sodelovala Adrijana Ferme.
Sledilo je glasovanje sprejemu sklepa za odmero in odkup
zemljišč, po katerih poteka LC 490211 Ločica-ZaplaninaLimovce ter javne poti JP 916 121 Zaplanina-Pider: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 95
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o pričetku
postopka odmere in odkupa zemljišč lastnikov, po kateri
poteka lokalna cesta LC 490211 Ločica – Zaplanina –
Limovce v skupni dolžini 6236 m in javne poti JP 916 121
Zaplanina-Pider v dolžini 905 m.
K točki 15 Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019
Obrazložitev ja podal župan, nato je odprl razpravo v kateri
sta sodelovala Jože Matko in Rafael Novak.
Sledilo je glasovanje potrditvi dopolnitve Letnega načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto
2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 96
Občinski svet Občine Vransko potrdi dopolnitev Letnega
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu.
K točki 16 Razno
Marjan Pečovnik je podal vprašanje v zvezi z izgradnjo
suhega zadrževalnika za območje trga Vransko. Župan je
povedal, da so na direkciji za vode podali informacijo, da so
stroški izgradnje drastično narastli, zato zaenkrat za izgradnji
ni denarja.
Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.
Številka: 0320/2019
Vransko, 17. 9. 2019
Zapisala:
Mateja Godler, l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

