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JAVNI RAZPISI
1. Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo
v Občini Vransko v letu 2021
Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih
črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne
objave Občine Vransko, št. 62/2016), 7. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (Uradne
objave Občine Vransko, št. 99/2020) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v
Občini Vransko v letu 2021
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko.
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Številka 1/2021
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in
vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50
populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno
kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2021.
3. Razpoložljiva sredstva
Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali
skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto
2021 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih
črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR (05016
Odpadna voda, 411999 Drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom).
4. Upravičenci
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje
MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih
objektov na območju Občine Vransko, ki imajo stalno
prebivališče na območju Občine Vransko ter se nahajajo:
- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi
nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja;
- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni predvidena
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje
hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki
obstoječih objektov na območju Občine Vransko, ki se
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno
prebivališče na območju Občine Vransko ter se nahajajo
znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna
izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN,
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN,
vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka ni upravičen
strošek.
Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz
občinskega proračuna za vgradnjo MKČN so upravičeni
stroški iz prvega odstavka, zmanjšani za višino komunalnega
prispevka, ki bi bil 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.
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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

V primeru, da na javni razpis prispe več vlog kot je
rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2021, se le-te
uvrstijo v proračunsko leto 2022.
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.

6. Pogoji za sofinanciranje
Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega
črpališča so:
- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima opremlja,
morata biti postavljena na območju občine Vransko;
- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem,
mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja
gradnje (imeti mora veljavno gradbeno dovoljenje oziroma
uporabno dovoljenje);
- investitor mora biti lastnik zemljišča, kjer se gradi MKČN ali
hišno črpališče, oziroma mora imeti pridobljeno pravico
graditi;
- lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za
praznjenje izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda (Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o.);
- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti ukinjena
obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Javno
komunalno podjetje Žalec, d.o.o.);
- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno pozitivno
oceno obratovanja izvajalca gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Javno komunalno
podjetje Žalec, d.o.o.).
Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so:
- upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več
stanovanjskih ali gospodarskih enot (v primeru
večstanovanjskega objekta ali objekta z več gospodarskimi
enotami) postavili skupno MKČN ali črpališče, morajo
priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov
MKČN ali črpališča, ki ni časovno omejen in določiti osebo,
ki bo zadolžena za upravljanje MKČN ali črpališča ter
sklenjeno pogodbo med upravljavcem in uporabniki;
- v primeru povezovanja več lastnikov stanovanjskih ali
gospodarskih objektov oziroma lastnikov stanovanjskih
enot v večstanovanjskem objektu ali v objektu z več
gospodarskimi enotami, ki se priključujejo na skupno
MKČN ali hišno črpališče, morajo le-ti podpisati medsebojni
dogovor vseh uporabnikov, s katerim določijo skupnega
zastopnika, ki v njihovem imenu poda skupno vlogo za
dodelitev sredstev;
- za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno pridobiti
sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po
Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini
Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016) le
enkrat;
- investitor, ki ni hotel podpisati služnostne pogodbe za
izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, ne more
prejeti sredstev za sofinanciranje MKČN ali hišnega
črpališča;
- investitor ne sme pridobiti sredstev za sofinanciranje iz
drugih javnih virov;
- ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko hišo,
pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska enota
predstavlja eno stanovanje.
7. Način in višina sofinanciranja
Upravičencem se sredstva sofinanciranja dodelijo glede na
vrstni red prispelih popolnih vlog, do višine razpoložljivih
sredstev v proračunu Občine Vransko za leto 2021.
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Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN,
na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih
enot, je do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne
več kot 1.500,00 EUR za prvo enoto in ne več kot 750,00
EUR za vsako naslednjo enoto.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega
črpališča za enostanovanjski objekt znaša 300,00 EUR.
8. Vsebina vloge in rok za oddajo
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko,
Vransko 59, najkasneje do 15. 11. 2021.
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje MKČN in črpališč
2021«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden naslov
vlagatelja.
Obrazec vloge je na voljo na spletni strani Občine Vransko
www.vransko.si,
na
spletni
povezavi
https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/ .
9. Postopek dodelitve in izplačila sredstev
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo z upravno odločbo
odločila občinska uprava. Po dokončnosti odločbe o dodelitvi
nepovratnih sredstev bosta upravičenec in Občina Vransko
sklenila pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere bodo
upravičencu izplačana dodeljena sredstva.
10. Nadzor nad porabo sredstev
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko.
Upravičenec je dokumentacijo o investiciji dolžan hraniti
najmanj 5 let. Upravičenec je dolžan nadzornemu organu
predložiti zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti
ogled predmeta sofinanciranja.
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V
primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.
11. Objava javnega razpisa in dodatne informacije
Javni razpis se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko, na
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni
deski Občine Vransko.
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Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v
občinski upravi Občine Vransko, na telefonski številki 03 703
28 15 ali na elektronskem naslovu rudi.pusnik@vransko.si .
Številka: 4302-01/2021-08
Vransko, 29. 1. 2021

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

- imajo izbranega upravljavca zasebnega vodovoda, če je
ta s predpisi zahtevan;
- so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po
predpisih o vodah;
- v preteklih 7 letih za isti zasebni vodovod niso pridobili
sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko.
5. Upravičeni stroški

2. Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne
vodovode v Občini Vransko v letu 2021
Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 15. člena Odloka o oskrbi s
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št.
94/2020), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS,
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št.
99/2020) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode
v Občini Vransko v letu 2021
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v
zasebni lasti v Občini Vransko, ki jih občani gradijo ali
obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve oskrbe s
pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s pitno vodo
iz javnega vodovodnega omrežja.
Predmet sofinanciranja so naslednje investicije:
- investicije, ki so obvezne po predpisih o pitni vodi;
- investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja,
objektov in naprav;
- investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za
izboljšanje kvalitete pitne vode.
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi
priključki in priključevanjem objektov na omrežje.
3. Razpoložljiva sredstva
Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v
proračunu Občine Vransko za leto 2021 na razpolago
5.000,00 EUR (04011 Oskrba z vodo, 411999 Drugi transferi
posameznikom in gospodinjstvom).
4. Upravičenci in pogoji za sofinanciranje
Upravičenci do sofinanciranja investicij v zasebne vodovode
so fizične osebe, ki:
- so lastniki zasebnih vodovodov;
- samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo;
- njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju občine
Vransko;
- nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje
oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih območjih, na
katerih z aktualnim načrtom razvojnih programov ni
predvidena gradnja javnega vodovoda ter s to investicijo
urejajo oskrbo iz lastnih zajetij;
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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

6. Način in višina sofinanciranja
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v
višini do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot
1.000,00 EUR na investicijo.
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje,
se bodo sredstva dodelila glede na vrstni red prispelih
popolnih vlog, do višine razpoložljivih sredstev v proračunu
Občine Vransko za leto 2021.
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje,
in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog,
zaradi izčrpanih proračunskih sredstev za leto 2021, ne bodo
dodelila v letu 2021, se bodo sredstva dodelila v letu 2022 iz
sredstev proračuna Občine Vransko za leto 2022.
7. Vsebina vloge in rok za oddajo
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko,
Vransko 59, najkasneje do 15. 11. 2021.
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje zasebnih
vodovodov 2021«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden
naslov vlagatelja.
Obrazec vloge je na voljo na spletni strani Občine Vransko
www.vransko.si,
na
spletni
povezavi
https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/ .
Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
- kopijo veljavnega vodnega dovoljenja;
- poročilo oz. opis izvedene investicije;
- dokazila o zaključku investicije (projektna dokumentacija,
uporabno dovoljenje, fotografije …);
- račune za nakup materiala, račune za izvedena gradbena
dela ipd.;
- dokazila o plačilu računov iz prejšnje alineje.
8. Postopek dodelitve in izplačila sredstev
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo na podlagi vloge z
upravno odločbo odločila občinska uprava. Po dokončnosti
odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev bosta upravičenec
in Občina Vransko sklenila pogodbo o sofinanciranju, na
podlagi katere bodo upravičencu izplačana nepovratna
sredstva.
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9. Nadzor nad porabo sredstev

O BVESTILA

Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko.
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled
predmeta sofinanciranja.
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji
najmanj 5 let.
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.
V primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.
10. Objava javnega razpisa in dodatne informacije
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«, na
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni
deski Občine Vransko.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v
občinski upravi Občine Vransko, na telefonski številki 03 703
28 15 ali na elektronskem naslovu rudi.pusnik@vransko.si.
Številka: 4302-02/2021-08
Vransko, 29. 1. 2021

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.

JAVNI POZI VI
3. Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko,
št. 70/2017) prijavijo vse morebitne spremembe, pomembne
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(NUSZ) za stanovanjske objekte in/ali poslovne prostore.
Spremembe prijavite na obrazcu Prijava podatkov za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je objavljen
na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si v rubriki
Vloge in obrazci.
Podatke vpišete na obrazec in ga oddate osebno v tajništvu
občine v času uradnih ur občinske uprave ali pošljete po
pošti na naslov Občina Vransko, Občinska uprava, Vransko
59, 3305 Vransko najkasneje do 28. 2. 2021.
Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze NUSZ
za tekoče leto 2021.
V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo
prejeli, boste nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2021 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s
katerimi občina trenutno razpolaga oziroma so evidentirani v
obstoječi bazi podatkov.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l. r.
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4. Obvestilo - Do 31. 5. 2021 lahko del dohodnine
namenite nevladnim organizacijam, političnim strankam
ali reprezentativnim sindikatom po lastnem izboru
Davčni zavezanec rezident lahko v skladu s PKP7 zahteva,
da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini
od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni
za financiranje nevladnih organizacij, političnih strank ali
reprezentativnih sindikatov po njegovem lastnem izboru.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so
objavljeni
na
seznamu
na
spletni
povezavi
http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2020-01-3777-2020-012500-npb1-p1.pdf, ki bo za odmerno leto 2020 dopolnjen z
novimi upravičenci po 15. maju 2021.
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni
do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri
čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme
presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni,
da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu
nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek
vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.
Davčnim zavezancem, ki ste v preteklosti že podali zahtevo
za namenitev dela dohodnine (prej do 0,5 %) organizacijam
po vašem lastnem izboru, ni potrebno vlagati nove zahteve,
saj se bo odmerni odstotek za posamezno organizacijo, ki
ste ji v preteklosti namenili del dohodnine (in če zahteve
kasneje niste preklicali), samodejno podvojil.
Davčni zavezanci, ki bi želeli spremeniti svoj izbor
organizacij ali odmerni odstotek za posamezno organizaciijo,
pa morate podati novo zahtevo, ki bo nadomestila trenutno
veljavno.
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi
razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina
odmerja. Za leto 2020 upošteva veljavne zahteve, s katerimi
razpolaga na dan 31. maja 2021. Zahteva velja do trenutka,
ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.
Obrazec zahteve je na voljo na spletni strani eDavki, na
spletni povezavi:
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPage
s/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnin
e_fo
Izpolnjen obrazec lahko oddate:
- elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS
eDavki ali
- osebno pri pristojnem finančnem uradu (za občane Občine
Vransko na Finančnem uradu Celje, Aškerčeva ulica 12) ali
- po pošti pri pristojnem finančnem uradu (za občane Občine
Vransko na naslov Finančni urad Celje, p. p. 2399, 3102
Celje).

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

