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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 28. februar 2022              Številka 2/2022 
 
                                    

V S E B I N A 

JAVNI RAZPISI 
 
1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2022 

JAVNI POZIVI 
 
2. JAVNI POZIV k posredovanju predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2021 

JAVNE OBJAVE 
 
3. REZULTATI javnega razpisa za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v občini Vransko v 
letu 2022 
 
 
 

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

1. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2022 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno 
varstvenih programov in programov drugih društev na 
območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) objavlja 
Občina Vransko 
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 

v letu 2022 

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2022. 

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v 
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, 
izvedene v letu 2022. 

2. Razpisana sredstva 

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2022 v okviru 
postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva«, zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s 
področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od 
naslednjih pogojev: 

– sedež na območju občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če so v društvu registrirani 
člani  iz občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje občine Vransko in je v interesu 
Občine Vransko. 

4. Potrebna dokumentacija 

Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena 
vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti 
opremljena z datumom, podpisana in žigosana. 

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na 
spletni strani Občine Vransko, na povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in 
dokumentacija: 

– dokazilo o registraciji društva, 
– seznam članov društva iz občine Vransko s  njihovimi 
podpisi, 
– poročilo o delu v preteklem letu, 
– letni finančno ovrednoten program dela, 
– izjava o točnosti navedenih podatkov, 
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel 
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev. 

5. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in 
na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni 
razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2022«, 
na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 30. 3. 2022. 

6. Rok za objavo izida javnega razpisa 

Odpiranje vlog bo izvedeno 4. 4. 2022. Prispele vloge bo 
obravnavala komisija, imenovana s strani župana.  

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 
dni od dneva odpiranja prispelih vlog.  
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Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev 
se uredijo s pogodbo. 

Številka: 4302-03/2022-04                  Župan Občine Vransko                                                                      
Vransko, 28. 2. 2022                                Franc Sušnik, l.r.  

                                                                     

J A V N I   P O Z I V I 

2. Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2021 
 
Na podlagi 21. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 64/2017) in 23. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
objavlja 

J A V N I   P O Z I V  
k posredovanju predlogov za podelitev priznanj 

Občine Vransko za leto 2021 
 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja poziva javnost k posredovanju predlogov za 
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko za leto 2021: 
 

 ČASTNI OBČAN OBČINE VRANSKO 
 
Za častnega občana Občine Vransko je lahko imenovana 
oseba, katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge 
na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma, ki 
je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju 
občine. 
 

 GRB OBČINE VRANSKO 
 
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v 
gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih 
dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih človekovega 
ustvarjanja.  
 

 PLAKETA OBČINE VRANSKO 
 
Plaketo Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi 
se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in 
športnem področju ter za dosežke na drugih področjih. 
Plaketo Občine Vransko lahko občinski svet podeli tudi 
uglednim gostom ali delegacijam, ki uradno obiščejo Občino 
Vransko.  
 

 PRIZNANJE OBČINE VRANSKO 
 
Priznanje Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe 
in dosežke, s katerimi se povečuje prepoznavnost Občine 
Vransko v širšem okolju. 

 
Predlog za imenovanje častnega občana Občine 
Vransko, podelitev grba, plakete ali priznanja Občine 
Vransko mora vsebovati: 
 

- ime in priimek oz. naziv in naslov predlagatelja; 
- datum, ko je bil sprejet sklep o predlogu za 

podelitev priznanja; 
- ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma 

naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja, 
skupnosti, društva; 

- utemeljitev predloga. 

Utemeljitev predloga mora vsebovati: 
 
a) za posameznika: življenjepis z navedbo že prejetih 

občinskih priznanj, s poudarkom na tistih zaslugah, 
zaradi katerih se posameznika predlaga za podelitev 
občinskega priznanja; 

b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: prikaz 
razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo že 
prejetih občinskih priznanj ter utemeljitvijo tistih 
dosežkov, zaradi katerih se organizacijo, podjetje, 
skupnost ali društvo predlaga za podelitev 
občinskega priznanja. 

 
Zaželeno je, da je utemeljitev predloga čimbolj izčrpna. 
 
Pisne predloge za podelitev občinskih priznanj z utemeljitvijo 
lahko komisiji posredujete do petka, 25. 3. 2022, in sicer po 
pošti na naslov: Občina Vransko, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59, 
3305 Vransko s pripisom »Predlog – občinska priznanja« ali 
na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo 
zadeve »Predlog – občinska priznanja«.  
 
Številka:012-01/2022                               Predsednica KMVIP 
Vransko, 28. 2. 2022                                 Brigita Gosak, l.r. 
 

 
 

 
3. Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v občini Vransko v letu 2022 

 
V skladu s 14. členom Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini 
Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) 
Občina Vransko objavlja  
 

R E Z U L T A T E 
javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v občini Vransko v letu 2022 
 

Za izvajanje letnega programa športa v občini Vransko v letu 
2022 so bili izbrani izvajalci kot sledi: 
 
- Košarkarsko društvo Vrani Vransko, Vransko 108, 3305 
Vransko: 15.577,88 EUR 
- Nogometni klub Vransko, Vransko 24, 3305 Vransko: 
12.101,22 EUR 
- Planinsko društvo Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko: 
4.322,31 EUR 
- Športno rekreativno društvo Ločica pri Vranskem, Ločica pri 
Vranskem 40, 3305 Vransko: 2.050,12 EUR 
- Društvo Center jamskih doživetij, Prapreče 2, 3305 
Vransko: 1.480,50 EUR 
- Športno društvo Papagaji, Prekopa 18, 3305 Vransko: 
1.254,66 EUR 
- Športno društvo Vransko, Vransko 17, 3305 Vransko: 
1.191,93 EUR 
- Športno društvo S FIT, Vransko 17 C, 3305 Vransko: 
890,81 EUR 
 
Številka: 4302-12/2021-08                      Za komisijo za šport: 
Vransko, 28. 2. 2022                                 Rudolf Pušnik, l.r. 
 

 
 
 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


