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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. avgust 2021               Številka 6/2021 
 
                                    

V S E B I N A 

JAVNI RAZPISI 
 
1. JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Vransko v letu 2021 

OBVESTILA 
 
2. OBVESTILO - Na Vranskem cepljenje proti COVID-19 
vsak četrtek 
 
3. OBVESTILO – Brezplačni najem vrta 
 
 

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

1. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Vransko v letu 2021 
 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 
(Uradne objave Občine  Vransko, št. 99/2020) 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  

J A V N I   R A Z P I S 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko v 

letu 2021 

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 10.000,00 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 

Podukrep 1.1: Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov 

 

 

10.000,00 

 

 
3. Cilj javnega razpisa in pogoji za pridobitev pomoči 

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč 
in pašnikov. 

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 2021. 
 
Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa. 
 
4. Upravičenci  

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. 

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. 
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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. 2021 – 
do tega datuma morajo biti dela in storitve opravljene ter 
predloženi zahtevki (z dokazili) za izplačilo. 

7.  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-
narocila-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 

Rok za oddajo vloge je 30. 9. 2021. 

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – Javni razpis za kmetijstvo 2021« z navedbo 
naslova pošiljatelja oz. vlagatelja na hrbtni strani kuverte. 

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. 

9. Obravnavanje vlog 

Odpiranje vlog bo potekalo 1. 10. 2021 in ne bo javno. 
 
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo 
obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana.  
 
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: 4302-7/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 8. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 
 

 

O B V E S T I L A 

2. Obvestilo - Na Vranskem cepljenje proti COVID-19 
vsak četrtek 
 
Zdravstvena postaja Vransko obvešča, da cepljenje proti 
covidu-19 izvaja vsak četrtek.  
Za cepljenje se je potrebno predhodno prijaviti po telefonu ali 
elektronski pošti pri izbrani osebni zdravnici in sicer 
najkasneje do srede, do 12. ure, da se lahko pravočasno 
naročijo zadostne količine cepiva.  
 
Kontaktni podatki: 
 
Pavla Rode Zalokar  
T: 03 703 15 22 
E: zp.vransko.amb1@zd-zalec.si  
 
Ljuba Centrih Četina  
T: 03 703 15 00  
E: zp.vransko.amb2@zd-zalec.si 
 
Tanja Reberšek 
T: 03 703 15 11  
E: zp.vransko.amb3@zd-zalec.si 
 
Odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s cepljenjem lahko 
dobite na spletni strani https://www.cepimose.si/, od 
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro pa tudi na brezplačni 
telefonski številki 080 1404. 
 

Občinska uprava 
 

 
 
 
3. Obvestilo – Brezplačni najem vrta 
 
Občina Vransko daje za nedoločen čas v brezplačni najem 
del zemljišča – vrta za pridelavo vrtnin za lastne potrebe v 
izmeri cca 100 m2. 
 
Vrt se nahaja pri Zdravstveni postaji Vransko (na zemljišču 
parc. št. 25/4, k.o. Vransko). 
 
Za več informacij pokličite na telefonsko številko 03 703 28 
00. 
 

Občinska uprava 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


