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Na podlagi 29. Llena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno predi5deno
besedilo, 76108, 79/09, 51110, 40ll2 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76116 - odl. US) ter 7. in 16.
dlena Statuta Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. l7ll0 in 53/10 ter Uradne objave Obdine
Vransko, 3t.21/2012, 4612015 in 5412016) 1e Obdinski svet Obdine Vransko na ...........seji dne
2017 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju stro5kov prevoza pitne vode v

1. SPLOSNA

Obiini Vransko

DOLOCBA

l. ilen
Pravilnik o sofinanciranju stro5kov prevoza pitne vode v Obdini Vransko (v nadaljevanju:
pravilnik) doloda upravidence do sofinanciranja strolkov prevoza pitne vode, pogoje, postopek in
vi5ino sofinanciranja stroSkov prevoza pitne vode obdanom Obdine Vransko.

2.

UPRAVIdENCI DO SUBVENCIJE
2.

ilen

Do sofinanciranj a prevoza pitne vode so upravideni uporabniki s stalnim prebivaliSdem v Obdini
Vransko (v nadaljevanju: upravidenci), ki nimajo moZnosti prikljuditve na javno vodovodno
omreZje.

3. POGOJI IN POSTOPEK ZA

DODELITEV SUBVENCIJE
3.

ilen

Do sofinanciranj a prevoza pitne vode je uporabnik upraviden pod pogojem, da vodo uporablja
izkljudno za lastne potrebe. Voda se dostavlja na naslov stalnega prebivaliSda uporabnikov.
Sofinanciranje prevoza pitne vode pripada upravidencu 35. dan po zadnjem obilnejSem deZevju.
4. Elen
Obdina sofinancira upravidencem iz2. Elena tega pravilnika 80 o/o stro5kov prevoza pitne vode, ki
jo opravljajo prostovoljna gasilska dru5tva Obdine Vransko, po veljar.nem ceniku Gasilske zveze
Slovenije, ki je priloga tega pravilnika.
(v nadaljevanju: prevozniki).

Sofinanciranje prevoza pitne vode ne pripada upravidencem, ki onemogodajo gradnjo javne
komunalne infrastrukture, oziroma ne dovolijo, da trasa predvidene infrastrukture poteka po
njihovem zemlji5du in upravidencem, ki so imeli oziroma imajo moZnost prikljuditve na ustrezno
javno komunalno infrastrukturo, pa te moZnosti niso oziroma je ne izkoristijo.
5. Elen

(I

aa

Upravidenci narodajo prevoz pitne vode neposredno pri prevozniku in po predhodni najavi
obdinski upravi Obdine Vransko in pladilu odvzete kolidine vode iz jarmega vodovoda pri JKP
Zalec d.o.o, upravljavcu javnega vodovodnega sistema v Obdini Vransko.
6.

ilen

Upravidenci so dolZni dostavnemu vozilt za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do
vodnjaka oziroma do mesta polnjenja.
Upravidenec

je odgovoren za higienidno neoporeden dovod vode od mesta polnjenja do vodnjaka,

ter za higiensko ustreznost vodnjaka oziroma mesta polnjenja.

/. clen
Prevoznik lahko opravi odvzem pitne vode samo na za to dolodenih mestih po predhodno
pridobljenem soglasju obdinske uprave Obdine Vransko in upravljavca javnega vodovoda v
obdini Vransko. Odvzem vode se praviloma izvede na mestu, kije najbliZje uporabniku.
Prevoznik mora o dasu in lokaciji odvzema ter kolidini odvzete vode voditi evidenco in o tem v
dogovorjenem roku obve5dati upravljavca in obdinsko upravo Obdine Vransko.
Dobavitelj je odgovoren za neoporednost pitne vode v dostavnem vozilu ter v cevovodih, ki jih
uporablja pri polnjenju.

Dobavitelj je dolZan uporabniku dostaviti vodo dim prej oziroma najkasneje v Stiriindvajsetih urah
po prejemu narodila.
8.

ilen

Upravidenci lahko uveljavijo sofinanciranje stro5kov za opravljene prevoze vode na osnovi
vloge naslovljene na Obdino Vransko. Vloga mora vsebovati:
l. Pro5njo za sofinanciranje prevoza vode z navedbo razloga za pomanjkanje vode.
2. Kopija raduna upravljavca javnega vodovoda o pladilu kolidine odvzete pitne vode.
3. Radun prevoznika za opravljeno storitev prevoza vode.

4.

KONdNA DoLodBA

f. ilen
Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Obdine Vransko

St.

Vransko, dne 30. 1.2017
Zupan Obdine Vransko
Franc Su5nik Lr.

