URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. MAREC 2017

VSEBINA
AKTI
1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o
izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr.
Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni
center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
RAZPISI
2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih
čistilnih naprav (MKČN) in hišnih črpališč za fekalno
kanalizacijo v občini Vransko v letu 2017
3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij v zasebne
vodovode na območju občine Vransko v letu 2017
OBVESTILA
4. Razvojna agencija Savinja je objavila 1. javni poziv za
izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja
LAS Spodnje Savinjske doline

AKTI
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi
organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta
Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center
Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom
»dr. Jožeta Potrate« Žalec
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98,
31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP, v
nadaljevanju: ZZ), 5. in 28 člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo-UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, v nadaljevanju: ZZdej), 20. člena Statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13), 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) in
6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06,
51/10, 60/15), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 52/13 in 45/14), 15. člena Statuta Občine Polzela
(Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št.
4/16), 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št.
69/12) so Občinski svet Občine Žalec na 17. redni seji dne
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16. 2. 2017, Občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji
dne 14. 2. 2017, Občinski svet Občine Tabor na 19. redni
seji dne 20. 2. 2017, Občinski svet Občine Prebold na 21.
redni seji dne 23. 2. 2017, Občinski svet Občine Polzela na
16. redni seji dne 14. 2. 2017 in Občinski svet Občine
Braslovče na 3. dopisni seji dne 6. 2. 2017 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi
organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta
Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni
center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
1. člen
Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr.
Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center
Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr.
Jožeta Potrate« Žalec (Ur. l. RS, št. 34/1992, 102/2001), v
nadaljnjem besedilu »odlok« se spremeni, tako da se glasi:
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr.
Jožeta Potrate« Žalec.
2. člen
V odloku se spremenita 6. in 8. člen tako, da se glasita:
»6. člen
(1) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v
javnem interesu.
(2) Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z
Zakonom
o
zdravstveni
dejavnosti,
Zakonom
o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in
ostalimi predpisi.
(3) Na podlagi 7. člena ZZdej in v skladu z veljavno
standardno klasifikacijo dejavnosti zavod opravlja naslednje
dejavnosti:
Q 86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost
Q 86.230 – Zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti
J 62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in
računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnih
L 68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N 81.210 – Splošno čiščenje stavb
N 82.110 – Nudenje celovitih pisarniških storitev
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N 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih
posamičnih pisarniških dejavnosti
P 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
S 96.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
(4) Navedena dejavnost se lahko izvaja tudi v sodelovanju z
zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci,
ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z
njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z
zavodom.
8. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima skupaj 7 članov in ga
sestavljajo predstavniki:
ustanoviteljev (4 člani),
zdravnikov, drugih zdravstvenih delavcev in
delavcev v zavodu (2 člana) in
uporabnikov oz. zavarovancev (1 član).
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ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje zdravstvene smeri,
-

da ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti
zavoda,

-

da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni
dejavnosti«.
5. člen

(1) Svet zavoda uskladi Statut Zdravstvenega doma »Dr.
Jožeta Potrate« Žalec v roku 15 dni po uveljavitvi tega
odloka.
(2) Že začeti postopki imenovanja članov sveta zavoda se
zaključijo na podlagi tega odloka.
6. člen

(2) Predstavnike ustanoviteljev v svet zavoda imenuje
posamezni občinski svet.
Občina Žalec ima tri predstavnike.
Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Polzela, Občina
Vransko ter Občina Tabor pa imajo skupaj enega
predstavnika.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v: Uradnem
listu Republike Slovenije, Polzelanu, poročevalcu Občine
Polzela in v Uradnih objavah Občine Vransko ter Občine
Tabor.

(3) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci
neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga
v skladu z zakonom določa Statut zavoda.

Žalec, dne 16. februarja 2017

Župan Občine Žalec
Janko Kos l. r.

Tabor, dne 20. februarja 2017

Župan Občine Tabor
Anton Grobler l. r.

Vransko, dne 14. februarja 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Prebold, dne 23. februarja 2017

Župan Občine Prebold
Vinko Debelak l. r.

Polzela, dne 14. februarja 2017

Župan Občine Polzela
Jože Kužnik l. r.

Braslovče, dne 6. februarja 2017

Župan Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l. r.

(4) Predstavnike uporabnikov oz. zavarovancev imenuje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna
enota Celje.
(5) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se
imenujeta izmed članov Sveta zavoda in ne moreta biti
predstavnika iste interesne strani.«

Št. 140-00-0001/2017

3. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, tako da se glasi:
»(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem
občine ustanoviteljice, v kateri je sedež zavoda.«
4. člen
Spremeni se 11. člen tako da se glasi:
»(1) Za direktorja zavoda je na podlagi javnega razpisa lahko
imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z
zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
- da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih
druge stopnje zdravstvene, ekonomske ali druge
družboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene,
ekonomske ali druge družboslovne smeri,
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih
položajih.
(2) V kolikor je za direktorja zavoda imenovana oseba, ki
nima ustrezne medicinske izobrazbe, je za strokovnost dela
zavoda odgovoren strokovni vodja. Strokovnega vodjo
zavoda imenuje svet zavoda na predlog direktorja in s
soglasjem strokovnega sveta.
(3) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
- da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih
druge stopnje zdravstvene smeri ali raven izobrazbe,

RAZPI SI
2. Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih
čistilnih naprav (MKČN) in hišnih črpališč za fekalno
kanalizacijo v občini Vransko v letu 2017
Občina Vransko na podlagi 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), 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) in Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2017 (Uradne objave
Občine Vransko, št. 62/2016) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav (MKČN) in hišnih črpališč za fekalno
kanalizacijo v občini Vransko v letu 2017
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in
vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50
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populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno
kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2017.
2. Razpoložljiva sredstva
Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali
skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto
2017 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih
črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR
(proračunska postavka 05016 Odpadna voda).

-

3. Upravičenci za dodelitev sredstev
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:
- 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.
4. 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 postavitev MKČN so upravičeni
stroški iz prvega odstavka tega člena, zmanjšani za višino
komunalnega prispevka, ki bi bil skladno z aktualnim
Odlokom 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)
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
dobavitelja oziroma izvajalca del.

plačanimi

računi

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2017 dalje.
5. 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
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dovoljenje oziroma potrdilo o uporabnem dovoljenju na
podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1;
investitor za MKČN ali hišno črpališče 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 GJS;
ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti
ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca
GJS;
MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno
pozitivno oceno obratovanja izvajalca GJS.

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 tem pravilniku 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.
6. 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 2017.
V primeru, da na javni razpis prispe več vlog kot je
rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2017, se le-te
uvrstijo v proračunsko leto 2018.
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.
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7. Vsebina vloge in rok za oddajo

3. Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne
vodovode na območju občine Vransko v letu 2017

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 8. 11. 2017.
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje MKČN in črpališč
2017«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden naslov
vlagatelja.

Občina Vransko na podlagi 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 2017 (Uradne objave
Občine Vransko, št. 62/2016) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode
na območju občine Vransko v letu 2017

8. Postopek dodelitve in izplačila sredstev

1. Predmet razpisa

O dodelitvi nepovratnih sredstev bo z upravno odločbo
odločila občinska uprava na podlagi vloge in tehničnih
podatkov glede možnosti priključitve na javno kanalizacijo, ki
jih bo podal izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode. Po dokončnosti odločbe o
dodelitvi nepovratnih sredstev bosta upravičenec in Občina
Vransko sklenila pogodbo o sofinanciranju.

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v
zasebni lasti na območju občine 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.

Dodeljena sredstva bodo izplačana na račun upravičenca po
podpisu pogodbe o sofinanciranju izgradnje MKČN ali
hišnega črpališča in petnajsti dan po pravnomočnosti
odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev.
9. Nadzor nad porabo sredstev
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji
najmanj 5 let.
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.
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
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.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko
pridobite po elektronski pošti obcina.vransko@vransko.si ali
na telefonu 03 703 28 00.
Številka: 4302-02/2017
Vransko, 31. 3. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Predmet sofinanciranja so naslednje investicije:
 investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah,
 investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja,
objektov in naprav,
 investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za
izboljšanje kvalitete vode.
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi
priključki in priključevanjem objektov na omrežje.
2. 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 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 vodovod niso pridobili sredstev
sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko.
3. Razpoložljiva sredstva
Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v
proračunu Občine Vransko za leto 2017 na razpolago
5.000,00 EUR (proračunska postavka 04011 Oskrba z vodo).
4. 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
dobavitelja oziroma izvajalca del.

plačanimi

računi

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2017 dalje.
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Številka 65/2017 – 31. 3. 2017

5. Način in višina sofinanciranja

primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.

Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v
višini do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot
1.000,00 EUR na investicijo.

9. Objava javnega razpisa

Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje,
se boda sredstva dodelila glede na vrstni red prispelih
popolnih vlog, do višine razpoložljivih sredstev v proračunu
Občine Vransko za leto 2017.

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.

Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje,
in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog,
zaradi izčrpanih proračunskih sredstev za leto 2017, ne bodo
dodelila v letu 2017, se bodo sredstva dodelila v letu 2018 iz
sredstev proračuna Občine Vransko za leto 2018.

10. Dodatne informacije

6. Vsebina vloge in rok za oddajo

Številka: 4302-01/2017
Vransko, 31. 3. 2017

Lastnike zasebnega vodovoda v postopku dodelitve sredstev
zastopa predstavnik lastnikov vodovoda ali upravljavec,
kadar je le-ta po predpisih o vodah obvezen.
Za dodelitev sredstev predstavnik lastnikov vodovoda ali
upravljavec zaprosi s pisno vlogo. Vlogi je potrebno priložiti:
 kopijo vodnega dovoljenja,
 poročilo o izvedeni investiciji,
 dokazila o zaključku investicije (projektna
dokumentacija, uporabno dovoljenje, fotografije …) ter
 dokazila o višini investicije (originalni računi in situacija).
Pisne vloge 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 8. 11. 2017.
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje zasebnih
vodovodov 2017«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden
naslov vlagatelja.
7. 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.
Dodeljena sredstva bodo izplačana na transakcijski račun
upravičenca po podpisu pogodbe o sofinanciranju in petnajsti
dan po pravnomočnosti odločbe o dodelitvi nepovratnih
sredstev.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko
pridobite po elektronski pošti obcina.vransko@vransko.si ali
na telefonu 03 703 28 00.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA
4. Razvojna agencija Savinja je objavila 1. javni poziv za
izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja
LAS Spodnje Savinjske doline
Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje
Strategije lokalnega razvoja za SSD 2014-2020, ter
prispevajo k ciljem Programa razvoja podeželja 2014 – 2020
in ciljem Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike v obdobju 2014 – 2020 na območjih občin Braslovče,
Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša
285.704,95 €. Gre za sredstva iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja. Delež sofinanciranja upravičenih
stroškov za operacije znaša 85%.
Upravičenci do sofinanciranja so:
- fizične osebe, samostojni podjetniki in pravne osebe,
registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
- kmetje,
- kmetije z dopolnilno dejavnostjo,
- nosilci osebnega dopolnilnega dela,
- javne institucije/organizacije (javni zavodi, občine),
- nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi
in društva).
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
http://www.las-ssd.si/

8. Nadzor nad porabo sredstev

Rok za oddajo vlog je 5. 5. 2017 oziroma v primeru osebne
dostave v pisarno RA Savinja do 5. 5. 2017 do 13. ure.

Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji
najmanj 5 let.

Datumi predstavitve poziva in delavnic za pripravo vlog bodo
objavljeni naknadno na spletni strani LAS SSD.

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.

Dodatne informacije o javnem pozivu:
- po elektronski pošti: las.ssd@ra-savinja.si
- po telefonu: 03 713 68 61/66 vsak delovnik od 8. do 13.
ure.

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

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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