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Vransko, 31. januar 2022               Številka 1/2022 
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JAVNI RAZPISI 
 
2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v občini 
Vransko v letu 2022 

3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo 
v občini Vransko v letu 2022 

4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij v zasebne 
vodovode v občini Vransko v letu 2022 

5. JAVNI RAZPIS za subvencioniranje socialno 
varstvene storitve socialnega servisa varovanja na 
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P R E D P I S I 

1. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del prostorske enote EUP VR13-
1b/SS6 v Občini Vransko 
 
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, 
št. 61/2017) ter na podlagi 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 župan Občine 
Vransko sprejel  

S K L E P  
o  pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del prostorske enote EUP VR13-1b/SS6  

v Občini Vransko 
 
 

1. člen 
(pravna podlaga) 

 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Vransko začetek in 
način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za del prostorske enote EUP VR13-1b/SS6 v Občini Vransko 
(v nadaljevanju: OPPN). 
 
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju 
prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/2017), Zakon o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 
ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), Pravilnik o vsebini, 
obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in 
območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 
61/17 – ZUreP-2) in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08, v nadaljevanju 
OPN). 
 

2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 

 
(1) Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz 
OPN ter na pobudi investitorja priprave OPPN z dne 
15.12.2021.  
 
(2) OPPN se izdeluje za del enote urejanja prostora (EUP) 
VR13-1b/SS6. Podrobna namenska raba zemljišč znotraj 
EUP je SS – stanovanjske površine. OPN za del območja 
EUP VR13-1b/SS6 v 19. členu OPN določa postopek 
predhodne izdelave OPPN.   
 
(3) Kot strokovna podlaga za izdelavo OPPN se na podlagi 
19. člena OPN uporabi grafični del Prostorsko ureditvenih 
pogojev PO Zavrteh, št. proj. 771/03/04 katere je izdelal 
Razvojni center Planiranje d.o.o. in sicer: 
- vrste dopustne dejavnosti: stanovanjska gradnja novih 
stanovanjskih stavb in spremljajočih stavb splošnega 
družbenega pomena, storitvenih dejavnosti in trgovin, ki 
služijo tem območjem; terciarne dejavnosti za potrebe 
stanovanjskega območja in naselja. 
- vrsta dopustnih objektov glede na namen: stanovanjske in 
nestanovanjske stavbe ob upoštevanju omejitev glede 
dopustnih dejavnosti, gradnja gradbeno inženirskih objektov 
in enostavnih objektov 
- tlorisni gabarit stavb praviloma podolgovat v razmerju 
stranic 1:1,2 do 1:1,5. Tloris je lahko tudi lomljen. Dovoljeni 
so izzidki, ki pa ne smejo presegati 1/4 dolžine krajše 
stranice objekta, ter ne smejo porušiti ostalih razmerij na 
fasadah.  
- višinski gabarit dovoljen do (k)+P+M ali (K)+P+1 
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- naklon strehe dovoljen v razponu od 30° do 45° z 
upoštevanjem prevladujočega naklona naselja oziroma dela 
naselja. Strešna kritina opečne barve, lahko pa tudi sive 
barve, če takšne strehe prevladujejo v okolici. Osvetlitev 
mansarde je dopustna s frčadami, ki pa ne smejo biti višje od 
slemena osnovne strehe. Oblika frčad naj sledi značilnemu 
oblikovanju frčad v okolici.  
- predlagan faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji je 
0,4. 
- parcelacija se prilagodi tipologiji zazidave, krajevno 
značilnim oblikam parcel, namenu, velikosti objektov, 
priključevanju na GJI, dostopom, dovozom. Vsi objekti razen 
tistih, ki jih določa zakon, morajo biti priključeni na javno 
gospodarsko infrastrukturo (minimalno: dovoz, vodovod, 
elektriko, odvoz odpadkov, priključitev na kanalizacijo ali 
lastno ČN. 
 

3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 

 
(1) Predmet načrtovanja OPPN je umestitev 
enostanovanjske stavbe s pripadajočo javno gospodarsko 
infrastrukturo in priključitvijo nanjo.  
 
(2) Območje OPPN meri 2848m2 in obsega zemljiške parcele 
št. 322 in 323, k.o. 1012 Vransko. Območje obravnave 
OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne 
infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN. Območje 
obravnave je mogoče dopolniti tudi s sosednjimi parcelami 
glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje 
nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne 
spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je 
potrebno ta sklep dopolniti. 
 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

 
(1) Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na 
usmeritvah iz OPN. 
 
(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale 
strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za 
izdelavo OPPN ter geološkim poročilom zagotovi investitor. 
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne 
dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev 
urejanja prostora. 
 
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se 
izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZureP-2 
 
(4) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo 
osnutka OPN zagotoviti okoljsko poročilo. 
  

5. člen 
(vrsta postopka) 

 
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 119. 
člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za 
postopek priprave in sprejema OPN. 
 

6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 

 
(1) Predviden terminski plan za izdelavo OPPN in njegovih 
posameznih faz so naslednji: 
 
Izhodišča za pripravo OPPN, sklep 
župana o postopku priprave OPPN, 
objava izhodišč in sklepa na 
spletnih straneh Občine, dodelitev 
identifikacijske številke 

december 2021 

Pridobivanje mnenj nosilcev 
urejanja prostora (NUP) o 
verjetnosti pomembnejših vplivov 
OPPN na okolje ter pridobitev 
konkretnih smernic nosilcev 
urejanja prostora 

Zakonsko določen rok 
30 dni 

Pridobivanje odločbe MOP, ali je 
potrebna izvedba celovite presoje 
vplivov na okolje (CPVO) 

Zakonsko določen rok 
21 dni 

Izdelava osnutka OPPN  10 delovnih dni od 
pridobitve odločbe o 
(ne) potrebnosti 
izvedbe CPVO 

Pridobivanje I. mnenj NUP na 
osnutek OPPN 

Zakonsko določen rok 
30 dni 

Izdelava dopolnjenega osnutka 
OPPN in gradiva za javno 
razgrnitev 

10 delovnih dni po 
prejemu zadnjega 
mnenja 

Javna razgrnitev z javno obravnavo Zakonsko določen rok 
30 koledarskih dni 

Izdelava stališč do morebitnih 
pripomb javnosti 

10 delovnih dni od 
dneva prejema vseh 
pripomb iz javne 
obravnave 

Izdelava predloga OPPN 10 delovnih dni od 
potrditve stališč do 
pripomb iz javne 
obravnave 

Pridobivanje II. mnenj NUP na 
predlog OPPN 

Zakonsko določen rok 
30 dni 

Izdelava predloga OPPN na podlagi 
potrjenih stališč 

30 dni  

Izdelava usklajenega predloga 
OPPN za sprejem na občinskem 
svetu Občine Vransko 

5 delovnih dni po 
prejemu zadnjega 
pozitivnega mnenja 

Sprejem OPPN na občinske svetu 
Občine Vransko 

Po urniku sej 
Občinskega sveta 

Objava Odloka o OPPN v uradnem 
glasilu Občine Vransko 

10 dni od sprejema 
na Občinskem svetu 

Izdelava  in oddaja končnega 
gradiva OPPN 

5 delovnih dni od 
objave Odloka v 
uradnem glasilu 

 
(2) Če se bo izdelovala celovita presoja vplivov na okolje 
(CPVO) se terminski plan ustrezno korigira in uskladi s 
pripravljavcem OPPN-ja, saj pripravljavec akta, Občina 
Vransko na to ne more imeti nikakršnega vpliva.  
 

7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 

 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo 
pozvani za podajo mnenj in konkretnih smernic, so: 
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – 
območna pisarna Celje 
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Ljubljana 
3. Občina Vransko 
4. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne 
energije 
5. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. 
6. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje 
7. Telemach Ljubljana – poslovna enota Celje 
8. Simbio d.o.o. Celje 
 
(2) Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti 
pomembnejših vplivov OPPN na okolje in sicer: 
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode 
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(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo 
vplivov na okolje v skladu z 110. členom ZUreP-2 odloči, ali 
je za OPPN potrebno izvesti CPVO.  
 
(4) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v 
prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja 
pridobijo v postopku.  
 

8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 

 
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo 
na svetovnem spletu, t.j. na spletni strani Občine Vransko, 
https://www.vransko.si/. 
 
(2) Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in 
območjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPPN kot je 
predvideno v 6. členu in sicer na svetovnem spletu, t.j. na 
spletni strani Občine Vransko, https://www.vransko.si/. 
 
(3) Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi 
rešitvami in območjem OPPN z objavo osnutka OPPN na 
spletni strani občine, https://www.vransko.si/ in javno 
razgrnitvijo ter javno obravnavo kot je predvideno v 6. členu.  
 

9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti 
udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 

 
(1) Podatke in sredstva za izdelavo OPPN zagotovi 
investitor. 
 
(2) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave 
OPPN in objave v uradnem glasilu in izvedbo CPVO, v 
kolikor bo potrebna, zagotovi investitor. 
 
(3) Sredstva za izdelavo geodetskega načrta, elaborata 
ekonomike in pripravo vseh strokovnih rešitev zagotovi 
investitor. 

 
10. člen 

(določitev objave) 
 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
(2) Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Vransko: 
https://www.vransko.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in 
prostor. 
 
Številka: 3508-2021/03                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 6. 1. 2022                                Franc Sušnik, l. r. 
 
 
 

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

2. Javni razpis za sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v občini 
Vransko v letu 2022 
 
Občina Vransko na podlagi 5. člena Odloka o postopku, 
pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2021) in 
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2022 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 9/2021) objavlja 
 

 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na 

javnih cestah in cestnih priključkih v občini 
Vransko v letu 2022 

 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v občini 
Vransko v letu 2022, ki jo občani izvedejo z namenom 
zmanjšanja obremenitve bivalnega okolja s prašnimi delci in 
hrupom.  
 
3. Razpoložljiva sredstva 
 
Za sofinanciranje investicij v izvedbo protiprašne zaščite je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2022 na razpolago 
50.000,00 EUR (13021 Sofinanciranje cestnih priključkov, 
420402 Rekonstrukcije in adaptacije). 
 
4. Upravičenci in pogoji za sofinanciranje 
 
Pravico do sofinanciranja imajo vlagatelji s stalnim 
prebivališčem na območju občine Vransko, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

-  da so lastniki zemljišč, preko katerih poteka javna cesta 
oziroma cestni priključek ali da imajo pridobljeno 
soglasje lastnika; 

-  da na odseku javne ceste oziroma cestnem priključku v 
sprejetem občinskem Načrtu razvojnih programov ni 
predvidena asfaltna prevleka; 

-  da so lastniki ali uporabniki stanovanjskih in 
gospodarskih objektov v neposredni bližini javne ceste 
oziroma cestnega priključka; 

-  da iz lastnih sredstev zagotovijo ustrezno ureditev 
spodnjega ustroja cestišča v širini minimalno 4 m. 

 
5. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški investicije za sofinanciranje so stroški 
izvedbe asfaltne prevleke AC 16 surf B70/100 A4 debeline 6 
cm (vključno z DDV), stroški izdelave popisa del in stroški 
strokovnega nadzora. 
 
6. Merila za sofinanciranje 
 
Vloge vlagateljev, ki bodo izpolnjevali pogoje za 
sofinanciranje, se bodo točkovale v skladu z naslednjimi 
merili: 

1. Kategorija ceste 
lokalna cesta 10 točk 
javna pot 5 točk 
gozdna cesta 3 točke 
nekategorizirana cesta 1 točka 
2. Število gospodinjstev, za katere se zagotavlja 
protiprašna zaščita 
več kot 5 gospodinjstev 10 točk 
štiri gospodinjstva 7 točk 
tri gospodinjstva 5 točk 
dve gospodinjstvi 3 točke 
eno gospodinjstvo 2 točki 
3. Šolska pot 
šolska pot 5 točk 
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7. Višina sofinanciranja 
 
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v 
višini do 100 % upravičenih stroškov investicije za 
sofinanciranje (vključno z DDV) po prednostni listi glede na 
merila za sofinanciranje in do porabe zagotovljenih sredstev 
na proračunski postavki 13021 Sofinanciranje cestnih 
priključkov. 
 
8. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 31. 3. 2022.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis protiprašna zaščita 2022«. Na hrbtni 
strani ovojnice naj bo naveden naslov vlagatelja. 
 
Izpolnjenemu obrazcu vloge je potrebno priložiti naslednja 
dokazila: 

-  izris odseka javne ceste oz. cestnega priključka na 
topografski karti ali aerofoto posnetku; 

-  soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se bo izvajala 
investicija (če vlagatelj ni lastnik zemljišč). 

 
9. Postopek obravnave vloge 
 
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog oz. določitev 
prednostne liste upravičencev bo opravil Odbor za 
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe 
občinskega sveta.  
 
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog ne bo javno.  
 
Vlagatelje, ki bi oddali nepopolno ali ne dovolj pojasnjeno 
vlogo, bo odbor pozval k dopolnitvi le-te v roku 8 dni. Če 
vlagatelj vloge v tem roku ne bo dopolnil oz. dodatno pojasnil 
se šteje, da je od nje odstopil.  
 
Občinska uprava bo za prispele popolne vloge naročila 
izdelavo popisov del (za ureditev spodnjega ustroja cestišča 
v širini minimalno 4 m in z nosilnostjo planuma tampona EV2 
≥ 80 MPa, izdelavo bankin iz drobljenca D32 širine 50 cm ter 
izvedbo odvodnjavanja) ter jih posredovala vlagateljem v 
potrditev. 
 
Če vlagatelj popisa del za ureditev spodnjega ustoja cestišča 
v roku 8 dni ne bo potrdil, se šteje, da je odstopil od vloge. 
 
Višino sofinanciranja bo na predlog Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe s sklepom določil 
občinski svet. 
 
Na podlagi sklepa občinskega sveta bo občinska uprava 
vlagateljem izdala odločbe o sofinanciranju ali zavrnilne 
odločbe. 
 
Po dokončnosti odločb o sofinanciranju bo župan s 
posameznim upravičencem sklenil pogodbo, s katero se 
bodo podrobno določili postopek izvedbe protiprašne zaščite 
ter medsebojne obveznosti.  
 
10. Nadzor nad namensko porabo sredstev in sankcije 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 

Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti upravičencec 
ne more kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na 
občinskih javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh 
proračunskih let. 
 
11. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko, na telefonski številki 03 703 
28 13 ali na elektronskem naslovu marija.jerman@vransko.si 
 
Številka: 4302-02/2022-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 31. 1. 2022                               Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 

3.  Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo 
v občini Vransko v letu 2022 
 
Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o 
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 62/2016), 7. 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) in 
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2022 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 9/2021) objavlja 

 
J A V N I    R A Z P I S 

za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v 

občini Vransko v letu 2022 
 
 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in 
vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 
populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2022. 
 
3. Razpoložljiva sredstva 
 
Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali 
skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto 
2022 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR (05016 
Odpadna voda, 411999 Drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom). 
 
4. Upravičenci 
 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih 
objektov na območju občine Vransko, ki imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo: 
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- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi 
nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena 
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja; 

- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni predvidena 
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja. 

 
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje 
hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki 
obstoječih objektov na območju občine Vransko, ki se 
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo 
znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna 
izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka. 
 
5. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN, 
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, 
vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka ni upravičen 
strošek. 
 
Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna za vgradnjo MKČN so upravičeni 
stroški iz prvega odstavka, zmanjšani za višino komunalnega 
prispevka, ki bi bil odmerjen za predmetni objekt, če bi se 
objekt priključeval na javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup 
hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z 
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja 
hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
6. Pogoji za sofinanciranje 
 
Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega 
črpališča so: 
- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima opremlja, 

morata biti postavljena na območju občine Vransko; 
- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem, 

mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja 
gradnje (imeti mora veljavno gradbeno dovoljenje oziroma 
uporabno dovoljenje); 

- investitor mora biti lastnik zemljišča, kjer se gradi MKČN ali 
hišno črpališče, oziroma mora imeti pridobljeno pravico 
graditi; 

-  lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za 
praznjenje izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda (Javno komunalno podjetje Žalec, 
d.o.o.); 

- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti ukinjena 
obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Javno 
komunalno podjetje Žalec, d.o.o.); 

- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno pozitivno 
oceno obratovanja izvajalca gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Javno komunalno 
podjetje Žalec, d.o.o.). 

 
Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so: 
- upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več 

stanovanjskih ali gospodarskih enot (v primeru 
večstanovanjskega objekta ali objekta z več gospodarskimi 
enotami) postavili skupno MKČN ali črpališče, morajo 
priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov 
MKČN ali črpališča, ki ni časovno omejen in določiti osebo, 
ki bo zadolžena za upravljanje MKČN ali črpališča ter 
sklenjeno pogodbo med upravljavcem in uporabniki; 

- v primeru povezovanja več lastnikov stanovanjskih ali 
gospodarskih objektov oziroma lastnikov stanovanjskih 

enot v večstanovanjskem objektu ali v objektu z več 
gospodarskimi enotami, ki se priključujejo na skupno 
MKČN ali hišno črpališče, morajo le-ti podpisati medsebojni 
dogovor vseh uporabnikov, s katerim določijo skupnega 
zastopnika, ki v njihovem imenu poda skupno vlogo za 
dodelitev sredstev; 

- za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno pridobiti 
sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po 
Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini 
Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016) le 
enkrat; 

- investitor, ki ni hotel podpisati služnostne pogodbe za 
izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, ne more 
prejeti sredstev za sofinanciranje MKČN ali hišnega 
črpališča; 

- investitor ne sme pridobiti sredstev za sofinanciranje iz 
drugih javnih virov; 

- ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko hišo, 
pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska enota 
predstavlja eno stanovanje. 

 
7. Način in višina sofinanciranja 
 
Upravičencem se sredstva sofinanciranja dodelijo glede na 
vrstni red prispelih popolnih vlog, do višine razpoložljivih 
sredstev v proračunu Občine Vransko za leto 2022.  
V primeru, da na javni razpis prispe več vlog kot je 
rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2022, se le-te 
uvrstijo v proračunsko leto 2023. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne 
MKČN za enostanovanjski ali gospodarski objekt znaša do 
100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 
EUR. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN, 
na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih 
enot, je do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne 
več kot 1.500,00 EUR za prvo enoto in ne več kot 750,00 
EUR za vsako naslednjo enoto. 
 
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega 
črpališča za enostanovanjski objekt znaša 300,00 EUR. 
 
8. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 15. 11. 2022. 
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis MKČN in črpališča 2022«. Na hrbtni 
strani ovojnice naj bo naveden naslov vlagatelja. 
 
Obrazec vloge je na voljo na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si, na spletni povezavi 
https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  .   
 
9. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
 
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo z upravno odločbo 
odločila občinska uprava. Po dokončnosti odločbe o dodelitvi 
nepovratnih sredstev bosta upravičenec in Občina Vransko 
sklenila pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere bodo 
upravičencu izplačana dodeljena sredstva. 
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10. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko.  

Upravičenec je dokumentacijo o investiciji dolžan hraniti 
najmanj 5 let. Upravičenec je dolžan nadzornemu organu 
predložiti zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti 
ogled predmeta sofinanciranja. 

Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V 
primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
11. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
 
Javni razpis se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko, na telefonski številki 03 703 
28 15 ali na elektronskem naslovu rudi.pusnik@vransko.si . 
 
Številka: 4302-03/2022-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 31. 1. 2022                              Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 

4. Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne 
vodovode v občini Vransko v letu 2022 

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 15. člena Odloka o oskrbi s 
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 
94/2020), 7. 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) in Odloka o proračunu Občine 
Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 
9/2021) objavlja 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode  

v občini Vransko v letu 2022 
 

 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v 
zasebni lasti v občini Vransko, ki jih občani gradijo ali 
obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve oskrbe s 
pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s pitno vodo 
iz javnega vodovodnega omrežja.  
 
Predmet sofinanciranja so naslednje investicije: 

-  investicije, ki so obvezne po predpisih o pitni vodi; 
-  investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja, 

objektov in naprav; 

-  investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za 
izboljšanje kvalitete pitne vode. 

 
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi 
priključki in priključevanjem objektov na omrežje. 
 
3. Razpoložljiva sredstva 
 
Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2022 na razpolago 
5.000,00 EUR (04011 Oskrba z vodo, 411999 Drugi transferi 
posameznikom in gospodinjstvom). 
 
4. Upravičenci in pogoji za sofinanciranje 
 
Upravičenci do sofinanciranja investicij v zasebne vodovode 
so fizične osebe, ki: 

- so lastniki zasebnih vodovodov; 
- samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo; 
- njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju občine 

Vransko; 
- nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje 

oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih območjih, na 
katerih z aktualnim načrtom razvojnih programov ni 
predvidena gradnja javnega vodovoda ter s to investicijo 
urejajo oskrbo iz lastnih zajetij; 

- imajo izbranega upravljavca zasebnega vodovoda, če je 
ta s predpisi zahtevan; 

- so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po 
predpisih o vodah; 

- v preteklih 7 letih za isti zasebni vodovod niso pridobili 
sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko. 

 
5. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave 
projektne dokumentacije za gradnjo ali obnovo vodovodov, 
stroški gradnje ali obnove zajetij in vodohranov, stroški 
gradnje novega vodovodnega omrežja, stroški zamenjave 
dotrajanih cevovodov ipd. vključno z DDV. 
 
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja oziroma izvajalca del. 
 
6. Način in višina sofinanciranja 
 
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v 
višini do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.000,00 EUR na investicijo. 
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
se bodo sredstva dodelila glede na vrstni red prispelih 
popolnih vlog, do višine razpoložljivih sredstev v proračunu 
Občine Vransko za leto 2022.  
 
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje, 
in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog, 
zaradi izčrpanih proračunskih sredstev za leto 2022, ne bodo 
dodelila v letu 2022, se bodo sredstva dodelila v letu 2023 iz 
sredstev proračuna Občine Vransko za leto 2023. 
 
7. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 15. 11. 2022.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis zasebni vodovodi 2022«. Na hrbtni 
strani ovojnice naj bo naveden naslov vlagatelja. 
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Obrazec vloge je na voljo na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si, na spletni povezavi 
https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  .   
 
Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: 

- kopijo veljavnega vodnega dovoljenja; 
- poročilo oz. opis izvedene investicije; 
- dokazila o zaključku investicije (projektna dokumentacija, 

uporabno dovoljenje, fotografije …); 
- račune za nakup materiala, račune za izvedena gradbena 

dela ipd.; 
- dokazila o plačilu računov iz prejšnje alineje. 

 
8. Postopek dodelitve in izplačila sredstev  
 
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo na podlagi vloge z 
upravno odločbo odločila občinska uprava.  
 
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev 
bosta upravičenec in Občina Vransko sklenila pogodbo o 
sofinanciranju, na podlagi katere bodo upravičencu izplačana 
nepovratna sredstva. 
 
9. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva 
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v 
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena 
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.  
 
V primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more 
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih 
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.  
 
10. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko, na telefonski številki 03 703 
28 15 ali na elektronskem naslovu rudi.pusnik@vransko.si. 
 
Številka: 4302-04/2022-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 31. 1. 2022                               Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
5. Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene 
storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-
oskrba) v občini Vransko za leto 2022 

Občina Vransko na podlagi 6. člena Pravilnika o 
subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega 
servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko 
(Uradne objave Občine Vransko, št. 184/2021), 7. 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) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 
2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) objavlja 

 
J A V N I    R A Z P I S 

za subvencioniranje socialno varstvene storitve 
socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) 

v občini Vransko za leto 2022 
 
 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje socialno 
varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (v 
nadaljnjem besedila: E-oskrba) v občini Vransko za leto 
2022. 
 
3. Upravičenci 
 
Upravičenci do subvencioniranja E-oskrbe so občani, ki 
imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Vransko in tudi 
dejansko bivajo na območju občine.  
 
Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega 
odstavka za prejemanje subvencije izpolnjevati najmanj eno 
merilo iz najmanj dveh točk od 1. do 3., navedenih v 
nadaljevanju: 
 

1. Starostni pogoji: 
 so starejši od 65 let. Ta pogoj izpolnjuje oseba, ki 

je starejša od 65 let ali bo v letu, v katerem je 
zaprosila za subvencijo, dopolnila 65 let. 
 

2. Bivanjske okoliščine: 
 osebe, ki bivajo same,  
 osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam 

potrebuje pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih, 
 osebe, ki bivajo v širši družini, katere člani so čez 

dan zaradi službenih obveznosti odsotni. 
  

3. Zmožnost samostojnega bivanja na domu in potrebe po 
pomoči: 

 kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi 
okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa 
invalida, pa so po oceni pristojnega centra za 
socialno delo brez občasne pomoči druge osebe 
nesposobne za samostojno življenje, 

 osebe s statusom invalida, slepi in slabovidni, 
gluhi in naglušni,  

 osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami 
oziroma njihovi svojci (na primer znak demence), 

 bolniki po težjem operativnem posegu, 
 druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 

do tuje pomoči in nege za opravljanje večine 
življenjskih funkcij. 

 
4.  Višina in obseg subvencije 
 
Občina Vransko subvencionira mesečno naročnino v višini:  

 70% osnovnega paketa storitve E-oskrba za tiste, ki 
izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Pravilnika o 
subvencioniranju socialno varstvene storitve 
socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v 
občini Vransko 

 100% osnovnega paketa storitve E-oskrba: 
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- upravičenci, ki so prejemniki denarne socialne 
pomoči po Zakonu o socialnem varstvu, 

- upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za 
invalidnost po Zakonu o varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb. 

 
Cena osnovnega paketa znaša 24,40 EUR.  
 
Z Odlokom o proračunu Občine Vransko za leto 2022 so za 
subvencije varovanja na daljavo v letu 2022 zagotovljena 
sredstva na proračunski postavki 01042 Rezerva, konto 
409000 Splošna proračunska rezervacija v višini 2.000,00 
EUR. 
 
V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je 
mesečni strošek naročnine na storitev varovanja na daljavo. 
Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stroške 
nakupa opreme za vzpostavitev storitve.  
 
5. Vsebina vloge in rok za oddajo 
 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za subvencioniranje, je potrebno 
poslati v zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 
59, 3305 Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59, najkasneje do 31.12.2022. 
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis E-oskrba 2022«. Na hrbtni strani 
ovojnice naj bo naveden naslov vlagatelja. 
 
Obrazec vloge je na voljo na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si, na spletni povezavi 
https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/.   
 
6. Postopek obravnave vlog in obveščanje o izidu 
razpisa  
 
O dodelitvi subvencije občinska uprava izda odločbo, zoper 
katero je možna pritožba pri županu. Predmet pritožbe ne 
morejo biti pogoji in kriteriji za prejemanje subvencije. 
 
Na podlagi dokončnosti/pravnomočnosti odločbe bo Občina 
Vransko z upravičencem in izvajalcem storive E-oskrba 
sklenila pogodbo o subvencioniranju. 
 
Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo v roku 
dopolnjene, se s sklepom zavržejo. 
 
Upravičenec do subvencije oziroma njegov zakoniti 
zastopnik po prejemu odločbe o dodelitvi subvencije v roku, 
ki je določen v odločbi, občini predloži dokazilo o sklenitvi 
naročniškega razmerja za izvajanje ter dokazilo o 
vzpostavitvi storitve E-oskrba, sicer se šteje, da odobrene 
subvencije ne bo koristil. 
 
7. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Upravičenec do subvencije storitve E-oskrba občinski upravi 
na njeno zahtevo omogoči nadzor in pregled uporabe 
storitve E-oskrba. 
 
Občina ima pravico izvršiti nadzor nad namensko porabo 
dodeljenih sredstev kadarkoli, z vpogledom v dokumentacijo 
in v obračun stroškov izvajalca. Pogodbene stranke morajo 
občini omogočiti izvajanje nadzora. 
 
V primeru, da pogodbene stranke ne želijo omogočiti 
nadzora, lahko občina odstopi od pogodbe in zahteva vračilo 

že izplačanih subvencij, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejetja subvencije do dneva vračila. 
 
Če se ob pregledu ugotovijo manjše nepravilnosti, se 
upravičenca na nepravilnosti opozori in določi rok za njihovo 
odpravo. Če upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, 
se prekine plačevanje subvencije do izteka veljavnosti 
pogodbe. 
 
8. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
 
Javni razpis se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko, na telefonski številki 03 703 
28 16 ali na elektronskem naslovu marusa.selih@vransko.si. 
 
Številka: 4302-01/2022-09                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 31. 1. 2022                                Franc Sušnik, l. r. 
 
 
 

J A V N I   P O Z I V I 

6. Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022 
 
Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022, 
da na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne objave 
Občine Vransko št. 70/2017) na obrazcu, ki je objavljen na 
spletni strani Občine Vransko, na povezavi  
https://www.vransko.si/za-obcane/vloge-in-obrazci/ prijavijo 
vse morebitne spremembe, pomembne za odmero  
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
stanovanjske objekte in/ali poslovne  prostore.   
 
Podatke vpišite na obrazec in ga oddajte osebno v tajništvu 
občine v času uradnih ur občinske uprave ali pošljite na 
naslov: Občina Vransko, Občinska uprava, Vransko 59, 3305 
Vransko ali po elektronski pošti: obcina.vransko@vransko.si,  
najkasneje do 28. 2. 2022. 
 
Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze 
»nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča« za tekoče 
leto 2022. 
 
V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo 
prejeli, boste nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča 
za leto 2022 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s 
katerimi občina trenutno razpolaga, oziroma so evidentirani v 
obstoječi bazi podatkov. 
 
                                                            Župan Občine Vransko 
                                                                 Franc Sušnik, l. r. 
 
 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


