URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 28. OKTOBER 2016

Številka 60/2016

VSEBINA

AKTI

AKTI

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto
2016

1. ODLOK o rebalansu proračunu Občine Vransko za leto
2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/2011- ZJF UPN4 uradno
prečiščeno besedilo in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 53/10, 17/2010 in Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko, št. 21/12) je
Občinski svet Občine Vransko na 14. redni seji dne 25. 10. 2016
sprejel

2. ODLOK o načinu opravljanja obveznih gospodarskih
javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter
urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine
Vransko
3. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje
občine Vransko za leto 2017
4. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine
Vransko za leto 2017
5. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za novorojence
v občini Vransko za leto 2017

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Vransko
za leto 2016
1. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)

RAZPISI

Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2016 (Občinski Informator - Uradne objave
Občine Vransko, št. 52/2015 z dne 23.12.2015) tako, da se
glasi:

6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
občini Vransko za leto 2017

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v
naslednjih zneskih:

7. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v občini Vransko v letu 2017

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

8. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno
varstvenih
programov in programov drugih društev na območju občine
Vransko v letu 2017

Skupina/Podskupina kontov

9. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2017
10. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v letu 2017
ZAPISNIKI
11. ZAPISNIK 13. redne seje občinskega sveta
OBJAVE
12. PISMO Urada Vlade RS za komuniciranje o begunski
problematiki

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
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Rebalans
proračuna 2016
v EUR
2.632.672
2.186.289
1.855.374
1.544.714
251.510
54.650
4.500
330.915
124.175
2.700
540
3.500
200.000
8.883
0
8.883
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neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

0
0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

404.200
404.200

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

2.562.146
701.667
160.083
24.370
459.014
20.200
38.000

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

980.501
35.368
523.995

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

826.428
826.428

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA

349.857

53.550
36.760

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

70.526
70.526

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

292.383
292.383
292.383

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

359.792
359.792
359.792

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +

3.117

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

- 67.409

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

- 70.526

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

72.265

2. člen
(proračunski sklad)

16.790

Besedilo 4. odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
Proračunski rezervni sklad v letu 2016 predstavlja tudi na
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena za odpravo
posledic po elementarnih nesrečah v višini 17.823,72 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Rebalans
proračuna 2016
v EUR

Skupina/Podskupina kontov

71.281

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU

Skupina/Podskupina kontov

0

3. člen

Rebalans
proračuna 2016
v EUR
0

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto
2016 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko,
52/2015 z dne 23.12.2015) ostanejo nespremenjene.
4. člen

0

0

0

0

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 410/2016
Vransko, 25. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in
čiščenja javnih površin na območju občine Vransko
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 16. člena Zakona o
cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in
46/15), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06 – UPB, 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 in 30/16), 36. člena Zakona o javno-
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zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 26.
člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 97/09) 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 14. redni seji dne
25. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter
urejanja in čiščenja javnih površin na območju
občine Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Številka 60/2016 – 28. 10. 2016
Konkretno območje izvajanja gospodarske javne službe bo
koncedent opredelil v okviru dokumentacije za izbor
koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
6. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe so vse pravne in
fizične osebe, ki uporabljajo javne ceste in javne površine, ki so
predmet izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku.
7. člen
Storitve, ki so predmet gospodarske javne službe, so kot javne
dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba
storitev gospodarske javne službe je za uporabnike brezplačna.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA,
KONCEDENTA TER UPORABNIKOV

1. člen
8. člen
S tem aktom se ugotavlja in potrjuje obstoj javnega interesa za
opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja
javnih površin na območju občine Vransko v obliki koncesije, kot
to opredeljuje Zakon o gospodarskih javnih službah.

Predmet gospodarske javne službe so vzdrževalna dela za
ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje
prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad
stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah,
urejanje in čiščenje javnih površin ter opravljanje drugih
komunalnih del na območju občine Vransko.

Obveznosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni,
drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi
dobrinami ter kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v
skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati oziroma vzdrževati
objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju
gospodarske javne službe;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja
njihova vrednost;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne
službe in koncesije;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z
izvajanjem koncesije;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude in
pritožbe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni
s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih
virov;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo in
izvajanjem koncesije, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti predloge poslovnih načrtov, letnih programov in
dolgoročnih planov gospodarske javne službe in jih predložiti
županu in pristojnemu oddelku občinske uprave v potrditev,
pripravljati letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in
prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih se je izvajala
gospodarska javna služba ter
– obveščati pristojne organe o kršitvah.

Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre, ki
so predmet dejavnosti gospodarske javne službe bo koncedent
določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v
koncesijski pogodbi.

Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre
pravic in obveznosti koncesionarja, ki so predmet dejavnosti
gospodarske javne službe, bo koncedent določil v okviru
dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

III. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
IN UPORABNIKI STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV

9. člen

2. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Vransko
(v nadaljevanju: koncedent) določa predmet, pogoje, pravice,
obveznosti in postopek za oddajo koncesije za izvajanje
obvezne občinske gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih cest na območju občine Vransko in
oddajo koncesije za urejanje in čiščenje javnih površin na
območju občine Vransko (v nadaljevanju: gospodarska javna
služba) ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo za izvajanje
gospodarske javne službe.
3. člen
Gospodarsko javno službo izvaja gospodarski subjekt, ki se mu
v skladu z veljavno zakonodajo, podeli koncesijo (v
nadaljevanju: koncesionar, izvajalec) v obsegu in pod pogoji
določenimi s tem odlokom.
II. DEJAVNOSTI ALI ZADEVE, KI SO PREDMET
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen

5. člen
Območje izvajanja gospodarske javne službe je območje celotne
občine Vransko.
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Obveznosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, s
predpisi o načinu izvajanja gospodarske javne službe in s tem
odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob
normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in
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kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme iz
koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja
trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja
izvajanja storitev gospodarske javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih
izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve
gospodarske javne službe na področju občine ter
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre
pravic in obveznosti koncedenta, bo koncedent določil v okviru
dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
14. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja javna
pooblastila:
– da izvaja obvezno gospodarsko javno službo rednega
vzdrževanja občinskih cest na območju občine Vransko,
– da izvaja obvezno gospodarsko javno službo urejanja in
čiščenja javnih površin na območju občine Vransko,
v skladu s predpisi Republike Slovenije in Občine Vransko ter
določbami dokumentacije za izbor koncesionarja in koncesijsko
pogodbo.

10. člen
Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev
koncesionarja,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti
storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve gospodarske
javne službe,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki
jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj ter
– uporabljati storitve gospodarske javne službe pod pogoji,
določenimi z zakonom, s tem odlokom, koncesijsko pogodbo in z
drugimi predpisi.
Natančen obseg in vsebino pravic ter obveznosti uporabnikov v
razmerju do koncesionarja, bo koncedent določil v okviru
dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
Uporabnik storitev koncesionirane gospodarske javne službe se
lahko v zvezi z izvajanjem koncesionirane gospodarske javne
službe pritoži koncesionarju in/ali koncedentu, če meni, da je bila
storitev javne službe opravljena v nasprotju s tem aktom.

Natančen obseg in vsebino javnega pooblastila koncesionarju
bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor
koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
15. člen
Izvajanje gospodarske javne službe zagotavlja koncesionar z
opremo, objekti in napravami, ki so njegova last, jih ima v
najemu, posesti ali jih kakorkoli drugače zagotovi. Koncesionar
izvaja gospodarsko javno službo v svojem imenu in za svoj
račun.
Natančen obseg in vsebino splošnih pogojev za izvajanje
gospodarske javne službe, bo koncedent določil v okviru
dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
VIII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA ALI NAČIN NJEGOVEGA
PREPREČEVANJA
16. člen

V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
Gospodarsko javno službo izvaja koncesionar na podlagi
podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe.

11. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba.

17. člen

Vrste in možnosti skupnega nastopa pri izvajanju gospodarske
javne službe bo koncedent natančno opredelil v okviru
dokumentacije za izbor koncesionarja.

Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni
izvajalec podeljene gospodarske javne službe skladno s tem
odlokom.

12. člen

V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta
in po predpisanem postopku, sklene z drugim usposobljenim
izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko
druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe na
koncesijskem območju.

V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora
prijavitelj izkazati:
– da ne obstajajo razlogi za izključitev prijaviteljeve prijave iz
sodelovanja v postopku, skladno z določbami veljavne
zakonodaje, ki ureja javno naročanje,
– da izpolnjuje vse ostale osnovne pogoje, ekonomske in
finančne pogoje ter tehnične in strokovne pogoje, ki jih
koncedent opredeli in določi v dokumentaciji za izbor
koncesionarja za vsakokratno podelitev koncesije.

Kakršenkoli odstop od določila zgornjega odstavka bo
koncedent opredelil v dokumentaciji za izbor koncesionarja
oziroma v koncesijski pogodbi.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

13. člen
Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo
izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo
njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in
škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom
drugim osebam.

18. člen
pri
pri
za
ali

Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. člena tega odloka
nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz
koncesijskega razmerja na način, kot to določa dokumentacija
za izbor koncesionarja oziroma koncesijska pogodba.
19. člen

Obseg in vrsta zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi v
okviru dokumentacije za izbor koncesionarja.

Koncesija se podeli za obdobje 5 let.
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Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša zgolj iz
razlogov in pod pogoji določenimi v zakonu in dokumentaciji za
izbor koncesionarja oziroma koncesijski pogodbi, največ do
izbire novega koncesionarja ali izvajalca za področje predmeta
javne službe.

XII. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA ALI NAČIN PLAČILA
ODŠKODNINE ZA IZVRŠEVANJE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE OZIROMA VARŠČINE

X. NAČIN PODELITVE KONCESIJE, ORGAN, KI OPRAVI
IZBOR KONCESIONARJA IN ORGAN, POOBLAŠČEN ZA
SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE

Plačilo za izvajanje gospodarske javne službe je mesečno in se
obračunava skladno s cenikom storitev za pretekli mesec na
podlagi potrjenih izvedenih storitev.

20. člen

Natančen način plačila, plačilni pogoji iz ostale modalitete
vezano na plačevanje storitev gospodarske javne službe bo
koncedent specificiral v okviru dokumentacije za izbor
koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

Koncesija po tem odloku se podeli v postopku sklenitve
javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva skladno s 27.
členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, in sicer z
uporabo odprtega postopka.

28. člen

XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE

21. člen
29. člen
Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme župan.
22. člen
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o
najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan in ima najmanj tri člane.

Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja pristojni
oddelek občinske uprave v okviru danih pooblastil.
Celotna vsebina nadzora bo detajlno
dokumentaciji za izbor koncesionarja.

opredeljena

v

30. člen
23. člen
Po končanem javnem odpiranju, ki ga vodi strokovna komisija, ta
pregleda prijave in ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) občinski
upravi, ki vodi postopek izbire koncesionarja.
Ko občinska uprava prejme poročilo komisije, izda pristojni
organ odločitev o izbiri.

Nadzor nad izvajanjem pogodbe lahko opravlja tudi notranja
revizija, zunanja revizija in nadzorni odbor občine.
31. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka lahko izvaja tudi
medobčinska inšpekcija.
32. člen

O izboru župan obvesti občinski svet.
24. člen
Koncesijsko pogodbo na strani koncedenta sklene župan.
25. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa
vprašanja koncesijskega razmerja.

Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja pristojni
oddelek občinske uprave.
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in
finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s
koncesijsko pogodbo.
XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
33. člen

XI. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
26. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo za opravljene storitve
gospodarske javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev
koncedentu, storitve pa se financirajo iz proračuna Občine
Vransko ter drugih virov.
Če prejme koncesionar v zvezi z izvajanjem gospodarske javne
službe druga sredstva (odškodnine, plačilo zavarovalnih škod,
ipd.), mora o njih obvestiti koncedenta in jih uporabiti za
financiranje gospodarske javne službe.
27. člen
Cenik storitev in način usklajevanja cen se določi v koncesijski
pogodbi.
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Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom gospodarske javne službe v režijski obrat ter
– iz drugih razlogov opredeljenih v koncesijski pogodbi in
razlogov, kot jih določa veljavna zakonodaja na področju
javnega naročanja.
34. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo in
– iz drugih razlogov opredeljenih v koncesijski pogodbi in
razlogov, kot jih določa veljavna zakonodaja na področju
javnega naročanja.

Številka 60/2016 – 28. 10. 2016
35. člen
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim
razdrtjem preneha iz razlogov, ki jih določa veljavna zakonodaja
na področju javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in
področju gospodarskih javnih služb. Prav tako lahko koncesija
preneha s koncedentovim enostranskim odstopom iz razlogov, ki
jih koncedent opredeli v dokumentaciji za izbor koncesionarja in
v koncesijski pogodbi.
36. člen

URADNE OBJAVE Občine Vransko
XVI. KONČNE DOLOČBE
40. člen
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku se prične
najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.

Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na
način, kot je v njej določeno.

Številka: 441/2016
Vransko, 25. 10. 2016

Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje
koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na
zakonu temelječem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v
koncesionarjeve pravice.

3. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje
občine Vransko za leto 2017

37. člen
Vse preostale možnosti odstopa, razveze ali prenehanja
pogodbe bo koncedent opredelil v dokumentaciji za izbor
koncesionarja, pogodbeni stranki pa jih bosta dogovorili v
sklenjeni koncesijski pogodbi.
XV. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV IN
IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
38. člen
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po
sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih
strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se
štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje gospodarske javne
službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu
na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Višja sila in druge nepredvidene izredne okoliščine bodo
konkretizirane v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in
v koncesijski pogodbi. Prav tako bo koncedent v dokumentaciji
za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi opredelil tudi vse
preostale medsebojne obveznosti in pravice iz naslova višjih sil
in nepredvidenih izrednih okoliščin.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15-ZUUJFO), 6. člena Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 96/09 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
30/2013 in 35/2013) ter 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 14. redni seji dne 25. 10. 2016 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje občine Vransko za leto 2017
1.
Povprečna gradbena cena za m² uporabne stanovanjske
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za stroške
komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je 5% višja kot v
letu 2016 in znaša na območju občine Vransko 853,60 EUR/m².
2.
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne
gradbene cene za m² stanovanjske površine.

39. člen

3.

Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki
bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v
takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe
nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le
na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati
spremembo koncesijske pogodbe.

Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno stavbno
zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča in se lahko med letom valorizira v skladu z indeksom
rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji,
ki ga vsak mesec objavlja Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala
Slovenije.

Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za
enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu
spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske
pogodbe.

4.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4260/2016/01
Vransko, 25. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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Številka 60/2016 – 28. 10. 2016

4. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine
Vransko za leto 2017
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15-ZUUJFO), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 124/08) ter 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 14. redni seji dne 25. 10. 2016 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje
občine Vransko za leto 2017
1.
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko v letu 2017 je
za 5% višja kot v letu 2016 in znaša 0,005307 EUR/m2.
2.
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1.
2017.
3.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4261/2016/01
Vransko, 25. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. člen
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence
se zagotovijo z odlokom o proračunu Občine Vransko za leto
2017.
3. člen
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 1223/2016
Vransko, 25. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

RAZPI SI
6. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
občini Vransko za leto 2017
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS 14/2010) Občina
Vransko objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v občini Vransko za leto 2017
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov
ljubiteljske kulture:
- glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba),
- gledališka in lutkovna dejavnost,
- knjižna, literarna in likovna dejavnost,
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost,
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost.
2. Namen in cilj javnega razpisa

5. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
občini Vransko za leto 2017
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 7. in 16. člena statuta
Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave
Občine Vransko št. 21/12, 46/15 in 54/16) in Pravilnika o
enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Vransko (Ur.l.
RS, št. 132/06) je Občinski svet občine Vransko na 14. redni
seji dne 25. 10. 2016 sprejel

SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
občini Vransko v letu 2017
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v občini
Vransko se za leto 2017 določi v naslednji višini:





150,00 EUR neto - 1. novorojencu v družini,
250,00 EUR neto - 2. novorojencu v družini
350,00 EUR neto - 3. novorojencu v družini
400,00 EUR neto - vsakemu naslednjemu
novorojencu v družini.
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Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo
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 2017 presega vzgojno izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne
dejavnosti,
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter
vzdrževanje prostorov,
- kulturna izmenjava.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega
razpisa
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo predvidoma
iz sredstev proračuna za leto 2017 namenjeno 7000,00 €.
4. Objava javnega razpisa
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani
Občine Vransko (www.vransko.si) in v Uradnih objavah Občine
Vransko.

Številka 60/2016 – 28. 10. 2016

URADNE OBJAVE Občine Vransko

5. Rok in način za oddajo vlog
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 11.
2016, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov:
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE
ODPIRAJ»Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
Občini Vransko za leto 2017« z navedbo naslova pošiljatelja na
hrbtni strani kuverte.
6. Datum odpiranja vlog

- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov,
- šport starejših,
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje športnih društev in občinske športne zveze,
- organizacija športnih prireditev,
- vzdrževanje športnih objektov.

Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2016.
3. Višina sredstev razpisa
7. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45
dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.

Za sofinanciranje programov športnih društev in klubov je na
voljo 33.799,50 EUR.
4. Objava javnega razpisa

8. Informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na
spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi:
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda
za kulturo, turizem in šport Vransko, tel. 03 703 12 11 ali po epošti: suzana.felicijan@vransko.si.
Številka: 4302-04/2016-05
Vransko, 28. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v občini Vransko v letu 2017
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/10) Občina
Vransko objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v občini Vransko v letu 2017

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani
Občine Vransko in v Uradnih objavah Občine Vransko.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine
Vransko, na povezavi: http://www.vransko.si/aktualni-javnirazpisi-narocila-in-objave/
5. Rok in način za oddajo vlog
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 30. 11.
2016, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti na naslov:
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE
ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa 2017« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni
strani kuverte.
6. Izid javnega razpisa
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2016.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45
dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.

1. Predmet in ciljne skupine javnega razpisa

7. Dodatne informacije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v občini Vransko v letu 2017.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 03 703 28
15 ali po e-pošti rudi.pusnik@vransko.si.

Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja
letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

Številka: 4302-03/2016-08
Vransko, 28. 10. 2016

– imajo sedež v občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na
njenem območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v
športu,
– delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za realizacijo programov prijavljenih na
javni razpis,
– če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco
članstva in evidenco udeležencev programov,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme v občini,
2. Namen in cilj javnega razpisa

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 2017
Na podlagi 6. člena Pravilnika o
sofinanciranju socialno
varstvenih programov in programov drugih društev na območju
Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje Občina Vransko

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialno varstvenih programov
in programov drugih društev na območju občine
Vransko v letu 2017

Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
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1. Predmet javnega razpisa
so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za izvajanje
nalog/programov na področju socialnega varstva in programov
drugih društev, organizacij in zvez za leto 2017.
Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v Odloku
o proračunu Občine Vransko za leto 2017 zagotovila sredstva v
višini 7.950,00 EUR:
A. podprogram 18049001 - programi veteranskih
organizacij 500,00 EUR;
B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih
skupin 2.250,00 EUR;
C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih ranljivih
skupin 5.200,00 EUR, od tega:
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno
ogroženih otrok 1.100,00 EUR,
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 EUR,
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 EUR.

Številka 60/2016 – 28. 10. 2016
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/aktualni-javni-razpisi-narocila-inobjave/.
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 2016, če je
program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v letu
2016, potrjeno na ustreznem organu društva; (v kolikor še ni
potrjeno, potem za leto 2015)
d) davčno številko in številko transakcijskega računa;

2. Na razpisu lahko sodelujejo:
e) program dela in finančni načrt za leto 2017;
A - druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot
podporo posebnim skupinam (npr. veteranske organizacije,
društva za vrednote NOB ipd);
B - druga društva in zveze, ki izvajajo občinske programe za
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe za
občane Občine Vransko (npr. Društvo upokojencev, Univerza za
tretje življenjsko obdobje ipd);

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
posredovati naslednje podatke:

morajo

predlagatelji

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; (npr. ŽU Griže, DPM);
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 in
- 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; (npr. MDI, Sonček, Društvo
slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov ipd.);
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.

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani
učinki, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih
elementih ter vire financiranja;
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 za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov

3. V letu 2017 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,
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je 30. 11. 2016, do 12. ure osebno ali s priporočeno pošto, na
naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
programe socialnega varstva in programe drugih društev 2017«
z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2016.
8. Postopek in izid javnega razpisa
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po
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zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na razpis
in opravi vsa potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. 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.
9. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko dobite pri Suzani Felicijan Bratož, tel.
03/703 12 11 ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si
Številka: 4302-05/2016-05
Vransko, 28. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

9. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2017
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

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva
v letu 2017

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva iz občine Vransko,
– 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 2017«, na naslov:
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 30. 11. 2016, do
12. ure.
6. Rok za objavo izida javnega razpisa
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2016. 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.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se
uredijo s pogodbo.
Številka: 4302-06/2016-04
Vransko, 28.10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2017.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti,
izvedene v letu 2017.
2. Razpisana sredstva

10. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v letu 2017
Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da
oddajo svojo vlogo za prijavo na

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v letu 2017

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2017 v okviru
postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva«,
zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR.

Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave
Občine Vransko št. 10/2011).

3. Pogoji za pridobitev sredstev

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.

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/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/

Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do
višine 767,90 €.
NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim razpisom
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo v letu 2017, ki je bil objavljen dne 28. 10. 2016 v
Uradnih objavah Občine Vransko št. 60/2016, na spletni strani
Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski Občine.
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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/aktualni-javni-razpisi-narocila-inobjave/
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 2017;
- 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 14. 11. 2016 do 10. ure.
POSTOPEK ZA IZBOR
Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu, to je 14.
11. 2016 ob 11. uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala
tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.
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.
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.
Številka: 4302-02/2016-04
Vransko, 28. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
11. Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
13. redne seje občinskega sveta
ki je bila v torek, 20.9.2016, 20. uri v dvorani Inovacijskega centra za
razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku)
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja Presekar,
Marjan Pečovnik, Jože Matko, Vid Križnik, Alenka Lebeničnik, Ervin
Pepel, Monika Ferme, Ksenija Rovan Krivec, Sonja Cencelj in Ivan
Kokovnik (od 20.05)
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- občinska uprava:
- Franc Sušnik župan, Marija Jerman in Mateja Godler
- opravičeno odsotni:
- OŠ Vransko-Tabor, Majda Pikl
- mediji: /
• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo
glasovanje za sprejem dnevnega reda: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 157
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red 13. redne
seje, kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 21.6.2016
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Seznanitev s poročilom o polletnem poslovanju Občine
Vransko za leto 2016
4. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 29/13 in razveljavitvi
sklepa 33/13
5. Podaljšanje trase predvidene obnove ceste LC 490 124
Ropasija-Vransko
6. Sprejem Letnega programa kulture in Meril za vrednotenje
programov kulture za leto 2017
7. Sprejem Letnega programa športa in Meril za vrednotenje
programov športa za leto 2017
8. Potrditev sistematizacije delovnih mest za šolsko leto
2016/2017 za vrtec Vransko
9. Soglasje k imenovanju direktorice Medobčinske splošne
knjižnice Žalec
10. Premoženjsko pravne zadeve
10.1. Dopolnitev Letnega načrta s stvarnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2016
10.2. Ukinitev javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o. Tešova
11. Razno
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 21.6.2016
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. Sledilo je glasovanje
za potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko z dne 21.6.2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 158
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 12. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 21.6.2016 v
predloženem besedilu.
K točki 2 Pobude in vprašanja, ki so jih postavili naslednji
svetniki:
a) Marjan Pečovnik:
- Kakšna je možnost sanacije ceste oziroma javne poti JP 992 621
Trg-Gorica-Briše-Kočar?
Župan je odgovoril, da je s stanjem na tej relaciji seznanjen, v
pripravi je prometna signalizacija, ki bo označila trenutno situacijo,
kdaj bo možnost sanacije omenjene ceste, se še za enkrat ne ve.
- Kakšne so novosti v zvezi s projektom LIDL in izgradnjo suhega
zadrževalnika?
Župan je odgovoril, da projekt za suhi zadrževalnik poteka naprej, v
zvezi s projektom LIDL so neuradno obvestili, da zaradi neugodne
geološke sestave tal odstopajo od projekta, na uradno obvestilo o
odstopu od projekta se še čaka. Po prejemu pisnega obvestila, se
bo sklep o pričetku postopka za pripravo OPPN za del območja
ČE02-4/1- poslovno logistični center Vransko, preklical.
b) Anica Jagodič:
- Kako se bo uredila problematika v zvezi s prehitro vožnjo na cesti
JP 992 801 Prekopa-Blate-Podlog mimo kmetije Dolenc na naslovu
Prekopa 1, glede na to da je bila s strani gospoda Dolenca na ta
problem ponovno opozorjena?
Župan je povedal, da je v naslednjih dneh sklican sestanek Vaškega
odbor Prekopa, na katerem je omenjena problematika ena izmed
točk dnevnega reda. V primeru, da bo na sestanku sprejet sklep o
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postavitvi hitrostnih ovir na omenjeni lokaciji, bo zadeva tudi
realizirana.

1. Sklepa o podaljšanju trase obnove LC 490 124 Ropasija
Vransko v dolžini cca 200 m. 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

c) Ksenija Rovan Krivec:
- Kdaj se bo pričela izgradnja kanalizacije v Brodeh in ali se bo
gradila za celotno naselje ali samo za novo naselje nad graščino?
Podala je tudi pobudo za postavitev koša za smeti na odcepu pri
prvem izvozu iz AC v smeri proti Vranskem, kjer je zaradi večjega
ustavljanja udeležencev v prometu posledično veliko smeti.
Župan je odgovoril, da je bila uvedba v delo za izgradnjo kanalizacije
v Brodeh že narejena, z deli se naj bi pričelo v ponedeljek
26.9.2016, za enkrat naj bi se gradilo samo za novo nastalo naselje
nad graščino, za ostalo naselje pa še trenutno ni finančnega vira.
Pobuda za postavitev koša se bo realizirala.
- Kakšne so novosti v zvezi z izgradnjo mostu čez Bolsko na JP 916
022 Čeplje - AMZS Poligon ?
Župan je odgovoril, da je uvedba v delo že bila, z deli se naj bi
pričelo prav tako v ponedeljek 26.9.2016, izvajalec pa je GP Žalec
d.o.o..

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 162
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o podaljšanju
trase obnove LC 490 124 Ropasija Vransko v dolžini cca 200 m
v predloženem besedilu.
2. Sklepa o sofinanciranju obnove cestnega priključka do
Gasilskega doma Tešova. 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

č) Sonja Cencelj:
- Podala je pobudo, v zvezi s potrebo po čiščenju oziroma sečnji
drevja ob cestišču LC 490 112 Prapreče – Lipa in pobudo za
izboljšanje vidljivosti na cestišču v Merinci (Jeronim) na relaciji od
stanovanjskega objekta Jeronim 57 do stanovanjskega objekta
Jeronim 39A v smislu sečnje oziroma skrajšanju obcestnega drevja.
Župan je odgovoril, da bodo pobude posredovane koncesionarju, v
kolikor se bodo lastniki strinjali se bo to tudi izvedlo.

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 164
Občinske svet Občine Vransko sprejme Sklep o sofinanciranju
rekonstrukcije JP 916 361 Grabnar – Tešova

K točki 3 Seznanitev s poročilom o polletnem poslovanju
Občine Vransko za leto 2016
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je Občinski svet
seznanila s Poročilom o polletnem poslovanju Občine Vransko za
leto 2016, nato je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Sklep št. 159
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročilom o
polletnem poslovanju Občine Vransko za leto 2016 v
predloženem besedilu.
K točki 4 Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 29/13 in
razveljavitvi sklepa 33/13
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala obrazložitev,
nato je odprl razpravo v kateri je sodelovala svetnica Alenka
Lebeničnik. Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o prenehanju
veljavnosti Sklepa 29/13 in razveljaviti sklepa 33/13: 10 glasov ZA, 1
glas PROTI
Župan je ugotovil, da sta bila sprejeta :
Sklep št. 160
Občinski svet Občine Vransko sprejme na podlagi 5. odstavka
ZPNačrt Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o dopustni
širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št.
333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa
(Uradne objave občine Vransko št. 29/13) v predloženem
besedilu. Sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Sklep št. 161
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o razveljavitvi
Spremembe sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč
na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o.
Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa (Uradne objave občine Vransko št.
33/13) v predloženem besedilu. Sklep se objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«.
K točki 5 Podaljšanje trase predvidene obnove ceste LC 490 124
Ropasija-Vransko
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval svetnik Jože Matko, ki je predlagal sprejem dodatnega
sklepa in sicer, asfaltiranje dela ceste JP 992 601 Brode-Tešova.
Župan je podal
obrazložitev, da za realizacijo predlaganega
dodatnega sklepa žal ni finančnih zmožnosti, zato je sklep zadržal.

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 163
Občinske svet Občine Vransko sprejme Sklep o sofinanciranju
obnove cestnega priključka do Gasilskega doma Tešova v
predložnem besedilu.
3. Sklepa o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361 Grabnar –
Tešova. 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

4. Sklepa o sofinanciranju izgradnje hišnih priključkov – Gotar
Franc, Pečovnik Drago, Orehovec Romana, Pikl Alojz, Vadlan
Pavel in Čvan Milan v skupni vrednosti cca 10.000€. 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 165
Občinske svet Občine Vransko sprejme Sklep o sofinanciranju
izgradnje hišnih priključkov – Gotar Franc, Pečovnik Drago,
Orehovec Romana, Pikl Alojz, Vadlan Pavel in Čvan Milan v
skupni vrednosti cca 10.000€.
K točki 6 Sprejem Letnega programa kulture in Meril za
vrednotenje programov kulture za leto 2017
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval svetnik Vid Križnik. Sledilo je glasovanje o sprejemu
Letnega programa kulture in Meril za vrednotenje programov kulture
za leto 2017: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da sta bila sprejeta:
Sklep št. 166
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program športa v
občini Vransko za leto 2017 v predloženem besedilu.
Sklep št. 167
Občinski svet Občine Vransko potrdi Merila za vrednotenje in
izbor programov športa v občini Vransko za leto 2017 v
predloženem besedilu.
K točki 7 Sprejem Letnega programa športa in Meril za
vrednotenje programov športa za leto 2017
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihče
sodeloval. Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa
športa in Meril za vrednotenje programov športa za leto 2017: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da sta bila sprejeta:
Sklep št. 168
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program športa v
občini Vransko za leto 2017 v predloženem besedilu.
Sklep št. 169
Občinski svet Občine Vransko potrdi Merila za vrednotenje in
izbor programov športa v občini Vransko za leto 2017 v
predloženem besedilu.
K točki 8 Potrditev sistemizacije delovnih mest za šolsko leto
2016/2017 za vrtec Vransko
Župan poda obrazložitev in odpre razpravo v kateri nihče ne
sodeluje. Sledilo je glasovanje o potrditvi sistemizacije delovnih mest

Sledilo je glasovanje o sprejemu:
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za šolsko leto 2016/2017 za vrtec Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 170
Občinski svet Občine Vransko potrdi sistemizacijo delovnih
mest v OŠ Vransko – Tabor, Vrtec Vransko za šolsko leto
2016/2017 v predloženem besedilu.
K točki 9 Soglasje k imenovanju direktorice Medobčinske
splošne knjižnice Žalec
Župan poda obrazložitev, nato odpre razpravo v kateri sodeluje
svetnik Vid Križnik. Sledilo je glasovanje o podaji soglasja k
imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 171
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k imenovanju
Jolande Železnik za direktorico Medobčinske splošne knjižnice
Žalec v predloženem besedilu.
K točki 10 Premoženjsko pravne zadeve
K točki 10.1 Dopolnitev Letnega načrta s stvarnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2016
K točki 10.2 Ukinitev javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o.
Tešova
Župan je podal obrazložitev za oba predloga sklepov skupaj, nato je
odprl razpravo v kateri je sodelovala svetnica Alenka Lebeničnik.
Sledilo je glasovanje o:
1. Dopolnitvi Letnega načrta s stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 172
Občinski svet Občine Vransko potrdi Dopolnitev letnega načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem občine Vransko za leto 2016
v predloženem besedilu.
2. Ukinitvi javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o. Tešova: 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 173
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o ukinitvi javnega
dobra na parc. št. 818/3, k.o. Tešova v predloženem besedilu.
K točki 11 Razno
Župan je na postavljeno vprašanje svetnika Jožeta Matka podal
informacijo glede odmerjanja lokalnih cest. Povedal je, da je v občini
je veliko takšnih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih vzporedno
pa poteka javno dobro, ki ga občani koristijo, zato je potrebno urediti
ustrezne menjave zasebnih zemljišč z javnim dobrim. V letošnjem
letu potekajo odmere cest v Brodeh, Čepljah, Prekopi in na
Limovcah, se bodo pa sredstva za ureditev odmer oziroma menjavo
zemljišč, planirala tudi v proračunu za leto 2017.
Seja je bila zaključena ob 21.30.
Številka: 0320/2016
Vransko, 20. 9. 2016
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBJAVE
12. Pismo Urada Vlade RS za komuniciranje o begunski
problematiki

skrbnih pripravah verjetno nihče med nami ni prav dobro
predstavljal, kakšen izziv nas čaka. Toda država, lokalne skupnosti
in občine, humanitarne in nevladne organizacije ter prostovoljci smo
pokazali, da lahko na državni in lokalni ravni tudi v tovrstnih izrednih
razmerah dobro in usklajeno sodelujemo.
Žal so se uresničile napovedi, da pojav migracij ni bil enkraten pojav,
ampak je dejstvo, s katerim bomo morali najti skupni način
sobivanja. Že samo zavedanje, da so migracije odsev časa, v
katerem živimo, je ključen korak k oblikovanju rešitev. Slovenija si
vseskozi prizadeva tudi za iskanje skupnih, dolgoročno naravnanih
rešitev na evropski ravni, ki bi pripomogle k učinkovitemu
obvladovanju migracij, ter solidarno prevzema del odgovornosti v
okviru projekta premestitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito.
Poudarimo naj, da so razmere v naši regiji trenutno stabilne, vendar
pa je dogajanje v naslednjem obdobju težko napovedati.
Pričakujemo lahko, da bo do nezakonitih prehodov meja prihajalo
ves čas in da se bo njihovo število v prihodnje še povečevalo.
Zato so pristojni organi že pripravili nabor ukrepov, prilagojenih več
različnim scenarijem. Medtem ko so varnostni ukrepi usmerjeni
predvsem v dosleden in intenziven nadzor na meji, bomo z
organizacijskimi ukrepi migrantom, ki bodo prišli na območje naše
države, zagotovili ustrezno oskrbo in obravnavo v skladu z
nacionalno in mednarodno zakonodajo.
Zavedamo se, da prihodi migrantov – tudi zaradi strahu pred
ponovitvijo lanskih množičnih prihodov – marsikje po državi, še
posebej pa na obmejnih območjih, v ljudeh zbujajo nelagodje. Ravno
zato, ker ne želimo, da bi prehodi migrantov čez hrvaško-slovensko
mejo vznemirjali prebivalstvo in njihov vsakdan, poskušamo situacijo
reševati na čim bolj kontroliran način.
Eden pomembnejših ukrepov je tudi vzpostavitev sprejemnoregistracijskih centrov ob meji s Hrvaško. Smiselno je namreč, da
migranti, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem prehodu meje, med
obravnavo ostanejo čim bližje meji in morebitnemu kraju vrnitve, tj.
Hrvaški.
Poudarjamo, da bodo ti centri vzpostavljeni le, če se bo število
migrantov, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem prehodu meje,
tako povečalo, da jih ne bo mogoče obravnavati v obstoječih
policijskih enotah. Centri bodo začasne narave, zaprtega tipa in
vseskozi pod nadzorom policije. Migranti bodo v centru največ do 72
ur, njihovo gibanje pa bo omejeno.
Sprejemno-registracijski center bo razdeljen na sprejemni del, kjer
se bodo izvajali policijski postopki, in bivalni del. Vse prevoze v
center in iz njega bo opravljala policija in s tem zagotovila nadzor
nad migranti ter največjo možno varnost za okoliško prebivalstvo. V
centrih bo zdravstveno osebje poskrbelo za nujno medicinsko
pomoč, poskrbljeno pa bo tudi za otroke in mladoletnike brez
spremstva.
Država poskuša pri reševanju migrantske problematike ves čas
ohranjati ravnotežje med obveznostmi, ki jih ima do migrantov po
domači in mednarodni zakonodaji, ter varnostjo domačega
prebivalstva. Vlada je in bo naredila vse, kar je v njeni moči, da do
večjega obsega nezakonitih migracij na našem ozemlju ne bi prišlo,
predstavniki pristojnih državnih organov pa so v stalnem stiku s
predstavniki vseh ključnih občin in lokalnih skupnosti.
Naloga, ki je pred nami, je zahtevna, terja veliko odgovornosti in
naporov, zato se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo vsem, ki
ste prispevali h konstruktivnemu reševanju migracijske krize.

Urad Vlade RS za komuniciranje

Spoštovane občanke in spoštovani občani,
ko smo se v Sloveniji pred letom dni soočili z množičnim prihodom
migrantov na meje, si kljub jasnemu zavedanju o resnosti položaja in
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