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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št.
7/2019), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 111/2013, 33/2017), Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17), Tehničnega pravilnika o
objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS,
št. 3/2014), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 30/2015), objavlja Občina Zagorje ob Savi

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE
UPRAVIČENIH STROŠKOV NAKUPA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV IN
HIŠNIH ČRPALIŠČ ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V
LETU 2019

l. NAZIV IN SEDEŽ NOSILCA JAVNEGA RAZPISA
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje
upravičenih stroškov nakupa malih (posameznih ali skupnih) komunalnih čistilnih naprav (v
nadaljevanju: MKČN) do 50 PE (populacijski ekvivalent) na območju Občine Zagorje ob Savi
oziroma dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov
nakupa hišnih črpališč za komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: hišna črpališča) na
območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je obvezna priključitev na javno kanalizacijo
(aglomeracije 7514 - Loke pri Zagorju in 7622 - Zagorje ob Savi) ter ni možna izgradnja
gravitacijskega kanalizacijskega hišnega priključka.

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je
upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni
upravičen.
Naložba mora biti pred vložitvijo vloge zaključena.
MKČN
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičeni
lastniki oz. solastniki oz. imetniki stavbne pravice na obstoječih stanovanjskih objektih
zgrajenih pred letom 2003 na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Zagorje ob Savi, objekti pa se nahajajo:
-

izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni predvidena izgradnja javnega
kanalizacijskega omrežja, v objektu pa je prijavljeno stalno prebivališče;
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-

znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov
izgradnje ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičena
tudi društva, ki imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi, za objekt, ki je v lasti društva,
namenjen izvajanju društvene dejavnosti in se nahaja na območju Občine Zagorje ob Savi:
-

izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni predvidena izgradnja javnega
kanalizacijskega omrežja;

-

znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov
izgradnje ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

Hišna črpališča
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje hišnega črpališča so
upravičeni lastniki oz. solastniki oz. imetniki stavbne pravice na obstoječih stanovanjskih
objektih na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine
Zagorje ob Savi, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je obvezna priključitev na javno
kanalizacijo (aglomeracije 7514 - Loke pri Zagorju in 7622 - Zagorje ob Savi), ker ni možna
izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega hišnega priključka.

IV. OKVIRNA VIŠINA, UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019, pod
proračunsko postavko PP 91217 – Sofinanciranje malih čistilnih naprav, in sicer v višini
7.000,00 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala do porabe zagotovljenih proračunskih sredstev,
potem se javni razpis zapre.
Namen razpisa:
-

spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi
vodami;

-

pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih kjer ni
zgrajena in ni predvidena izgradnja javne kanalizacije;

-

priključevanje objektov, kjer ni mogoča izvedba gravitacijskega kanalizacijskega
hišnega priključka na javno kanalizacijo z izgradnjo hišnih črpališč,

-

urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Pogoji za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev:
1. da je vlagatelj vloge upravičenec iz točke III. tega razpisa;
2. da vlaga vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev za zgrajeno MKČN za stanovanjsko
stavbo, ki leži v Občini Zagorje ob Savi na območjih, kjer ni zgrajena javna kanalizacija in
se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije oziroma da vlaga vlogo za dodelitev
nepovratnih sredstev za zgrajeno hišno črpališče za stanovanjsko stavbo, ki leži na
območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je obvezna priključitev na javno
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

kanalizacijo (aglomeracije 7514 - Loke pri Zagorju in 7622 - Zagorje ob Savi) ter ni
možna izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega hišnega priključka;
da društvo vlaga vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev za zgrajeno MKČN za objekt v
lasti društva, ki je namenjen izvajanju društvene dejavnosti ter leži v Občini Zagorje ob
Savi na območjih, kjer ni zgrajena javna kanalizacija in se ne predvideva izgradnja javne
kanalizacije;
da MKČN zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode za obstoječe stanovanjske
stavbe oziroma da hišno črpališče zagotavlja odvajanje komunalne odpadne vode v
zgrajeno kanalizacijsko omrežje,
da je bila MKČN oziroma hišno črpališče zgrajeno po 01.01.2016;
da bo vlagatelj vloge pridobil Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo do 50
PE. V kolikor je potrdilo na datum oddaje vloge starejše od enega leta pa mora vlagatelj
pridobiti Poročilo o pregledu MKČN z zmogljivostjo do 50 PE,
da bo vlagatelj pridobil geološko geotehnično poročilo, s katerim bo določen način
odvajanja komunalne odpadne vode iz MKČN in ga predložil izvajalcu javne službe, to je
Javnemu podjetju Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi ob
izdaji Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo do 50 oziroma Poročila o
pregledu MKČN z zmogljivostjo do 50 PE,
da vlaga vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev za zgrajeno MKČN, ki ustreza
naslednjim tehničnim zahtevam:
-

MKČN mora biti izdelana v skladu z enim od standardov: SIST EN12255-5, SIST
EN 12255- 6, SIST EN 12255-7 ali SIST EN 12566-3;

-

MKČN mora izpolnjevati zahteve glede odpornosti proti sunkovito pritekajočim
odpadnim vodam;

-

za MKČN mora biti izvedeno testiranje učinkovitosti delovanja naprave po SIST
EN 12566-3 in pridobljena izjava o skladnosti s tem standardom s strani
pooblaščene institucije;

-

MKČN mora omogočati prilagajanje delovanja naprave dotočnim obremenitvam;

- lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
9. da bo ob zagonu MKČN oz. hišnega črpališča ukinjena obstoječa greznica v skladu s
pogoji izvajalca javne službe;
10. da je investicija zaključena pred oddajo vloge za dodelitev nepovratnih finančnih
sredstev.

Merila za vrednotenje ponudb:
Sredstva se razdelijo med upravičence glede na višino zagotovljenih sredstev v proračunu
Občine Zagorje ob Savi za tekoče leto (do porabe sredstev), pri čemer se za razvrstitev vlog
šteje datum in čas prejetja popolne vloge.
Pri vsaki vlogi se ugotovi:
-

ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,

-

ali je investicija finančno upravičena (nezmožnost priključitve na že zgrajeno ali
načrtovano javno kanalizacijo).
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Omejitve:
Nepovratna sredstva se ne dodelijo:
-

Fizičnim osebam, ki jim je bila z gradbenim dovoljenjem v upravnem postopku za
izgradnjo novega stanovanjskega objekta zahtevana vgradnja MKČN, pri tem, da se
prizidava ne šteje kot novogradnja.

Višina sofinanciranja:
MKČN
Višina subvencije za posamezno MKČN je 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ
800,00 EUR za posamezno stavbo.
V primeru sofinanciranja skupne MKČN za več stanovanjskih stavb je do enake subvencije
(do 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 EUR) upravičena vsaka
posamezna stavba, vendar seštevek vseh subvencij za skupno MKČN, ne sme presegati 40
% vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno MKČN.
Višina subvencije za posamezno MKČN za objekte v lasti društev je 100 % upravičenih
stroškov z DDV, ki vključujejo tudi gradbena dela.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih stavb, morajo upravičenci iz točke
III. javnega razpisa, priključeni na skupno MKČN, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
Upravičenci medsebojno razmerje uredijo s posebno pogodbo oziroma sporazumom, ki jo
priložijo k skupni vlogi. V pogodbi oziroma sporazumu mora biti določen upravljavec MKČN
(ki je hkrati tudi vlagatelj skupne vloge).
V primeru izgradnje posamezne MKČN za posamezno stanovanjsko stavbo, morajo
upravičenci iz III. točke tega razpisa (solastniki s prijavljenim stalnim prebivališčem v
stanovanjski stavbi za katero se uveljavljajo nepovratna finančna sredstva), podati skupno
vlogo za sofinanciranje.
Upravičeni stroški so:
-

stroški nakupa nove opreme,

-

strošek gradbenih del (*velja samo za objekte v lasti društev),

-

strošek Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo do 50 PE,

-

strošek geološko geotehničnega poročila.

Hišna črpališča
Višina subvencije za posamezno hišno črpališče je 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar
največ 300,00 EUR za posamezno stavbo.
V primeru izgradnje skupnega hišnega črpališča za več stanovanjskih stavb, morajo
upravičenci iz točke III. javnega razpisa, priključeni na skupno hišno črpališče, podati skupno
vlogo za sofinanciranje. Upravičenci medsebojno razmerje uredijo s posebno pogodbo
oziroma sporazumom, ki jo priložijo k skupni vlogi. V pogodbi oziroma sporazumu mora biti
določen upravljavec hišnega črpališča (ki je hkrati tudi vlagatelj skupne vloge).
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V primeru izgradnje posameznega hišnega črpališča za posamezno stanovanjsko
stavbo, morajo upravičenci iz III. točke tega razpisa (solastniki s prijavljenim stalnim
prebivališčem v stanovanjski stavbi za katero se uveljavljajo nepovratna finančna sredstva),
podati skupno vlogo za sofinanciranje.
Upravičeni stroški so:
-

stroški nakupa nove opreme vključno z DDV.

Pred priklopom na javno kanalizacijsko omrežje mora biti v celoti poravnan komunalni
prispevek za priklop na javno kanalizacijo.
V. VSEBINA VLOGE
Seznam obrazcev:










OBR-1 – PODATKI O VLAGATELJU
OBR-2 – IZJAVA SOLASTNIKA/-OV STANOVANJSKE STAVBE / OBJEKTA
DRUŠTVA
OBR-3 – POOBLASTILO UPRAVIČENCA
OBR-4 – POOBLASTILO ZA VLOŽITEV SKUPINSKE VLOGE ZA SKUPNO MKČN
oziroma SKUPNO HIŠNO ČRPALIŠČE
OBR-5 – POGODBA ZA PREVZEM BLATA IZ MKČN OZ. KOPIJA DOKUMENTA O
ODOBRITVI UPORABE BLATA ZA GNOJILO V KMETIJSTVU
OBR-6 – KOPIJE RAČUNOV
OBR-7 – POROČILO O PRVIH MERITVAH ZA MKČN Z ZMOGLJIVOSTJO DO 50
PE IN GEOLOŠKO GEOTEHNIČNO POROČILO
OBR-8 – POGODBA ALI SPORAZUM
OBR-9 – OSNUTEK POGODBE

A. Vloga vlagatelja za posamezno MKČN oziroma posamezno hišno črpališče
mora vsebovati:
 OBR-1 - PODATKI O VLAGATELJU
 OBR-2 - IZJAVA SOLASTNIKA/-OV STANOVANJSKE STAVBE / OBJEKTA
DRUŠTVA (Ta obrazec izpolnijo solastniki v primeru, ko niso upravičenci na
podlagi III. točke tega razpisa, so pa solastniki stanovanjske stavbe / objekta društva
za katero-ega se je zgradila MKČN oziroma hišno črpališče)
 OBR-3 - POOBLASTILO UPRAVIČENCA (Ta obrazec izpolni in lastnoročno
podpiše upravičenec do nepovratnih finančnih sredstev iz III. točke javnega razpisa v
primeru, ko za njega kot vlagatelj nastopa ožji družinski član oziroma solastnik v
primeru, ko je več solastnikov hkrati tudi upravičencev na istem naslovu.)
 OBR-5 - POGODBA ZA PREVZEM BLATA IZ MKČN OZ. KOPIJA DOKUMENTA O
ODOBRITVI UPORABE BLATA ZA GNOJILO V KMETIJSTVU (relevantno zgolj za
MKČN)
 OBR-6 - KOPIJE RAČUNOV
 OBR-7 - POROČILO O PRVIH MERITVAH ZA MKČN Z ZMOGLJIVOSTJO DO 50
PE IN GEOLOŠKO GEOTEHNIČNO POROČILO (relevantno zgolj za MKČN)
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OBR-9 - OSNUTEK POGODBE (parafirati in podpisati)

B. Vloga vlagatelja za skupno MKČN oziroma skupno hišno črpališče mora
vsebovati:
 OBR-1 – PODATKI O VLAGATELJU
 OBR-2 – IZJAVA SOLASTNIKA/-OV STANOVANJSKE STAVBE / OBJEKTA
DRUŠTVA (Ta obrazec izpolnijo solastniki v primeru, ko niso upravičenci na
podlagi III. točke tega razpisa, so pa solastniki stanovanjske stavbe / objekta društva
za katero-ega se je zgradila MKČN oziroma hišno črpališče)
 OBR-3 – POOBLASTILO UPRAVIČENCA (Ta obrazec izpolni in lastnoročno
podpiše upravičenec do nepovratnih finančnih sredstev iz III. točke javnega razpisa v
primeru, ko za njega kot vlagatelj nastopa ožji družinski član oziroma solastnik v
primeru, ko je več solastnikov hkrati tudi upravičencev na istem naslovu.)
 OBR-4 – POOBLASTILO ZA VLOŽITEV SKUPINSKE VLOGE ZA SKUPNO MKČN
(Ta obrazec izpolni in lastnoročno podpiše upravičenec do nepovratnih finančnih
sredstev iz III. točke javnega razpisa v primeru, ko upravičenci oddajajo vlogo za
skupno MKČN oziroma skupno hišno črpališče po skupnem vlagatelju, ki so ga
določili v posebni pogodbi oziroma sporazumu.)
 OBR-5 – POGODBA ZA PREVZEM BLATA IZ MKČN OZ. KOPIJA DOKUMENTA O
ODOBRITVI UPORABE BLATA ZA GNOJILO V KMETIJSTVU (relevantno zgolj za
MKČN)
 OBR-6 – KOPIJE RAČUNOV
 OBR-7 – POROČILO O PRVIH MERITVAH ZA MKČN Z ZMOGLJIVOSTJO DO 50
PE IN GEOLOŠKO GEOTEHNIČNO POROČILO (relevantno zgolj za MKČN)
 OBR-8 – POGODBA ALI SPORAZUM
 OBR-9 – OSNUTEK POGODBE (parafirati in podpisati)
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si/ ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Občini Zagorje ob Savi - Sprejemna pisarna,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po
elektronski pošti.
VI. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala imenovana komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo obravnavala vse
podane vloge, ki bodo prispele do roka za prijavo na razpis.
Odpiranje in pregled vlog:
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo
pregledala in strokovno ocenila komisija.
Popolnost in dopolnitev vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije in ima
priložene vse potrebne priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. V primeru, da vlagatelj vloge, ki je
pozvan za dopolnitev, tega ne stori v roku, ki ga predpisuje ta javni razpis, se vloga zavrže.
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Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po datumu in uri prejetja, in sicer na konec
seznama meseca, ko je bila vloga vložena. V primeru, da je v seznam popolnih vlog
uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo popolnim vlogam na
začetku seznama, glede na vrstni red datuma in ure prejema in razpoložljiva sredstva.
S sklepom se zavržejo vloge:
 ki so prispele po zaključku razpisa,
 nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni
neustrezno.
Z odločbo se zavrnejo vloge:
 ki so neutemeljene,
 ki so vsebinsko neustrezne,
 ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.
O dodelitvi sredstev vlagateljem bo odločeno z odločbo, v kateri bo navedena višina
odobrenih nepovratnih finančnih sredstev.
Medsebojne obveznosti med občino in vlagateljem se uredijo s pogodbo o dodelitvi
nepovratnih finančnih sredstev (OBR-9), ki jo vlagatelj sklene z občino po
pravnomočnosti odločbe.
Sredstva bodo nakazana 30. dan po podpisu pogodbe.
Vloge vlagateljev, ki jim sredstva ne bodo dodeljena zaradi že porabljenih sredstev iz
proračuna se ne bodo obravnavale in jih bo komisija vrnila vlagateljem.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od
odpiranja vlog.
Vlagatelj lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti odločbe v roku 8 dni od prejema
odločbe pri županu Občine Zagorje ob Savi. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na
zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev.
VII. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vloge morajo biti od začetka razpisa do vključno 29. 11. 2019 oddane v zaprtih pisemskih
ovojnicah, s pripisom »Ne odpiraj - razpis MKČN oz. hišna črpališča 2019«. Na zadnji
strani pisemske ovojnice morajo biti navedeni podatki vlagatelja vloge (ime in priimek,
naslov).
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti
priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9.
avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
VIII. ODPIRANJE VLOG
Komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno in sicer vsako prvo delovno sredo
v mesecu za vloge prispele v preteklem mesecu. Odpiranje vlog ni javno.
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IX. DODATNE INFORMACIJE
Za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se lahko za tehnična vprašanja
obrnete na g. Iva Vrtačnika na tel. št. 03 56 55 703 ali po e-pošti: ivo.vrtacnik@zagorje.si
oziroma g. Milana Fakina na tel. št. 03 56 67 704 ali po e-pošti: milan.fakin@komunalazagorje.si. V primeru pravnih vprašanj, pa se lahko obrnete na Majo Sluga na tel. št. 03 56
55 715 ali po e-pošti: maja.sluga@zagorje.si.
Številka: 430-16/2019
Datum: 3. 6. 2019
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž ŠVAGAN
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PODATKI O VLAGATELJU

OBR-1

Vloga se oddaja za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbo (označi):
Izgradnje MKČN
Izgradnje hišnega črpališča
1. OSNOVNI PODATKI
Ime in priimek / naziv:

Naslov stalnega prebivališča / naslov sedeža društva:
(ulica in hišna številka, poštna številka in pošta)

Ime in priimek zakonitega zastopnika društva (izpolnijo samo društva):

EMŠO / matična številka:

Davčna številka:

Telefonska številka, na kateri ste dosegljivi:

Naslov elektronske pošte (opcija):

2. PODATKI O STAVBI ZA KATERO SE JE ZGRADILA MKČN OZ. HIŠNO ČRPALIŠČE
Stavba na naslovu:

Parc. št. _________________________________________, k. o. ____________________________
Številka stavbe _________________________________________.
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3. LOKACIJA NAMESTITVE MKČN OZIROMA HIŠNEGA ČRPALIŠČA
Nepremičnina s parc. št. __________________________________, k. o. ______________________.
Vlagatelj sem upravičen kandidirati za nepovratno finančno spodbudo po tem
razpisu kot (ustrezno označite in izpolnite):

javnem






lastnik nepremičnine kjer se je naložba izvajala;
solastnik nepremičnine kjer se je naložba izvajala;
imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer se je naložba izvajala;
ožji družinski član lastnika, solastnika ali imetnika stavbne pravice na nepremičnini, kjer se je
naložba izvajala (v tem primeru je potrebno priložiti POOBLASTILO UPRAVIČENCA (OBR3)).
Za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev za naložbo, ki je predmet te vloge, vlagatelj
kandidiram:



kot edini vlagatelj,
kot vlagatelj z drugimi sovlagatelji za skupno MKČN oziroma skupno črpališče (v tem primeru
je potrebno priložiti POOBLASTILO ZA VLOŽITEV SKUPINSKE VLOGE ZA SKUPNO MKČN
oziroma SKUPNO ČRPALIŠE (OBR-4). Število drugih sovlagateljev: ____________________

4. PODATKI O OSEBNEM RAČUNU / POSLOVNEM RAČUNU
Številka osebnega bančnega računa vlagatelja za nakazilo nepovratne finančne spodbude:
BANKA:

Številka računa:
SI56

5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV
Podpisani vlagatelj izjavljam da:
 so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in da je naložba izvedena skladno s pogoji javnega
razpisa in veljavnimi predpisi;
 bom na poziv Občine Zagorje ob Savi posredoval dokumentacijo, ki izkazuje tehnične
karakteristike materialov, naprav oziroma opreme, ki je predmet vloge, in druga zahtevana
dokazila, s katerimi občina ne razpolaga;
 je vgradnjo in zagon naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe, opravil za to
usposobljen in registriran izvajalec;
 bom pooblaščenemu predstavniku Komunale Zagorje, d.o.o. dovolil ogled izvedene naložbe in
zagotovil pregled dokumentacije, povezane z izvedbo naložbe, pred ali po izplačilu
nepovratne finančne spodbude;
 bom v primeru neresničnih podatkov prejeta nepovratna sredstva vrnil skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi;
 naprav oziroma opreme, ki so predmet spodbude, ne bom odtujil oziroma odstranil najmanj 5
let po izplačilu nepovratne finančne spodbude;
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sem seznanjen z vrsto in obsegom del pri vgradnji MKČN in obratovanju MKČN za
zagotavljanje ustreznega čiščenja odpadne vode in prevzema blata iz MKČN s strani
pooblaščenega izvajalca javne službe oziroma z vrsto in obsegom del pri vgradnji in
obratovanju hišnega črpališča;
se strinjam z določili pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, katere
vzorec je sestavni del dokumentacije za prijavo.

Kraj in datum: ________________________

_________________________________
Podpis vlagatelja / zakonitega zastopnika društva
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OBR-2
IZJAVA SOLASTNIKA/-OV STANOVANJSKE STAVBE / OBJEKTA DRUŠTVA
1. Ime in priimek: _____________________________________________________________
Datum in kraj rojstva: _________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča:
(ulica in hišna številka, poštna številka in pošta)
2. Ime in priimek: _____________________________________________________________
Datum in kraj rojstva: _________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča:
(ulica in hišna številka, poštna številka in pošta)
3. Ime in priimek: _____________________________________________________________
Datum in kraj rojstva: _________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča:
(ulica in hišna številka, poštna številka in pošta)
4. Ime in priimek: _____________________________________________________________
Datum in kraj rojstva: _________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča:
(ulica in hišna številka, poštna številka in pošta)
Kot solastnik/-i stanovanjske stavbe na naslovu: __________________________________________
Parc. št. _______________________________________, k. o. ______________________________
Številka stavbe ________________________________.
Skladno z določili javnega razpisa ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA
SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV NAKUPA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH
NAPRAV IN HIŠNIH ČRPALIŠČ ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI ZAGORJE OB SAVI
V LETU 2019 se strinjam/-o, da so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, da so
podatki resnični in skladni z namenom javnega razpisa.

Kraj in datum:

Podpis lastnika/-ov nepremičnine:

___________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Pojasnilo: Ta obrazec izpolnijo solastniki v primeru, ko niso upravičenci na podlagi III. točke tega
razpisa, so pa solastniki stanovanjske stavbe / objekta društva za katero-ega se je zgradila MKČN
oziroma hišno črpališče.
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OBR-3
POOBLASTILO UPRAVIČENCA
Spodaj podpisani(-a): _______________________________________________________________
s stalnim prebivališčem na naslovu: ___________________________________________________
kot lastnik(-ca) stavbe oz. objekta društva / solastnik(-ca) stavbe oz. objekta društva / imetnik(-ca)
stavbne pravice na naslovu:
(obkrožite)

, ki se nahaja na parc. št.____________________________,k.o.___________________, številka
stavbe _____________
pooblaščam

(ime in priimek vlagatelja)
s stalnim prebivališčem na naslovu: __________________________________________________,da
v mojem imenu in na vlagateljev račun odda vlogo na JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV
NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV
NAKUPA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV IN HIŠNIH ČRPALIŠČ ZA KOMUNALNE
ODPADNE VODE V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETU 2019 ter iz tega naslova prejme sredstva
na svoj osebni račun / poslovni račun.

_____________________________
podpis

POJASNILO: Ta obrazec izpolni in lastnoročno podpiše upravičenec do nepovratnih finančnih
sredstev iz III. točke javnega razpisa v primeru, ko za njega kot vlagatelj nastopa ožji družinski član
oziroma solastnik (v primeru, ko je več solastnikov hkrati tudi upravičence v na istem naslovu).
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OBR-4
POOBLASTILO ZA VLOŽITEV SKUPINSKE VLOGE ZA SKUPNO MKČN oziroma HIŠNO
ČRPALIŠČE

Spodaj podpisani(-a): _______________________________________________________________
s stalnim prebivališčem na naslovu: ___________________________________________________
kot lastnik(-ca) stavbe / solastnik(-ca) stavbe / imetnik(-ca) stavbne pravice na naslovu:
(obkrožite)
,
ki se nahaja na parc. št.______________________________k.o.______________________, številka
stavbe__________________________________ in je priklopljena na skupno MKČN oziroma skupno
hišno črpališče, ki se nahaja na zemljišču parc. št.________________, k.o._____________________
pooblaščam

(ime in priimek vlagatelja)
s stalnim prebivališčem na naslovu:_______________________________________________, da v
mojem imenu in na vlagateljev račun odda vlogo na JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH
FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV NAKUPA MALIH
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV IN HIŠNIH ČRPALIŠČ ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE V
OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETU 2019 ter iz tega naslova prejme sredstva na svoj osebni račun /
poslovni račun.

POJASNILO: Ta obrazec izpolni in lastnoročno podpiše upravičenec do nepovratnih finančnih
sredstev iz III. točke javnega razpisa v primeru, ko upravičenci oddajajo vlogo za skupno MKČN
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oziroma skupno hišno črpališče po skupnem vlagatelju, ki so ga določili v posebni pogodbi oziroma
sporazumu.
OBR-5
POGODBA ZA PREVZEM BLATA IZ MKČN OZ. KOPIJA DOKUMENTA O ODOBRITVI UPORABE
BLATA ZA GNOJILO V KMETIJSTVU
(relevantno zgolj za MKČN)

Za tem obrazcem se priloži:
(a) pogodba za prevzem blata iz MKČN, ki jo upravičenec sklene z Javnim podjetjem Komunala
Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, oz.
(b) kopijo dokumenta, s katerim je Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi odobrilo uporabo blata kot gnojilo v kmetijstvu v skladu z Uredbo o
uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS 62/08).

Vlagatelji oddajo vlogo za sklenitev pogodbe za prevzem blata oz. vlogo za odobritev uporabe blata
kot gnojilo v kmetijstvu v skladu z Uredbo na Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage
57, 1410 Zagorje ob Savi.

Pojasnilo:
Dokazilo pod točko b) upravičenec vlogi priloži v primeru, ko ima upravičenec registrirano kmetijsko
dejavnost, in blato iz MKČN po predhodni odobritvi Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta
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zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, uporabi za gnojilo v kmetijstvu v skladu z Uredbo o uporabi blata iz
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS 62/08).
OBR-6
KOPIJE RAČUNOV

Za tem obrazcem je potrebno priložiti:
1. kopija računa nakupa MKČN oziroma hišnega črpališča,
*Račun za izkazovanje nakupa MKČN mora biti na pripravljen tako, da je iz njega jasno
razvidna cena MKČN z vključenim DDV oz. mora biti razdelan na način, da se lahko
nedvoumno ugotovi vrednost MKČN brez ostalih storitev (npr. montaža, gradbena dela).
2. kopija računa izvedenih gradbenih del (*velja samo za objekte v lasti društev),

3. kopijo računa za Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo do 50 PE,

4. kopijo računa za geološko geotehnično poročilo (relevantno za MKČN).
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OBR-7

POROČILO O PRVIH MERITVAH ZA MKČN Z ZMOGLJIVOSTJO DO 50 PE
oz.
POROČILO O PREGLEDU MKČN Z ZMOGLJIVOSTJO DO 50 PE
in
GEOLOŠKO GEOTEHNIČNO POROČILO
(relevantno zgolj za MKČN)

Za tem obrazcem je potrebno priložiti:

1. s strani pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih voda izdano pozitivno
Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo do 50 PE oz. s strani izvajalca javne
službe izdano Poročilo o pregledu MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, ki jo vlagatelj dobi s
strani Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi.

Pojasnila: Vse potrebno v zvezi z izdajo Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo do 50 PE
oz. Poročila o pregledu MKČN z zmogljivostjo do 50 PE se dogovori na tel. št.: 03/ 56 67 701. Poročilo
se izdela skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15
in 76/17) in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS,
št. 94/14 in 98/15). Za potrebe izdelave Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo do 50 PE
oz. Poročila o pregledu MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, mora vlagatelj izvajalcu javne službe
Javnemu podjetju Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi predložiti tudi
geološko geotehnično poročilo.

2. GEOLOŠKO GEOTEHNIČNO POROČILO
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OBR-8
POGODBA ALI SPORAZUM

Za tem obrazcem je potrebno priložiti:
1. Podpisano pogodbo oziroma sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v primeru izgrajene
skupne MKČN oziroma hišnega črpališča.
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OBR-9

OSNUTEK POGODBE
(parafirati in podpisati)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, ki jo zastopa župan Matjaž
Švagan
Matična številka: 5883890000
Davčna številka: 25643444
Transakcijski račun: 01342-0100018358 pri UJP Ljubljana
(v nadaljevanju: občina)
in
Ime in priimek / naziv:
Naslov: __________________________________________________________________
Pošta: __________________________________________________________________
Ime in priimek zakonitega zastopnika društva: ___________________________________
EMŠO / matična številka: ____________________________________________________
Davčna številka: ___________________________________________________________
Številka osebnega računa / Številka poslovnega računa: ____________________________
Odprt pri banki: _____________________________________________________________
(v nadaljevanju: prejemnik)

skleneta naslednjo

POGODBO
O DODELITVI NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV št. _____________

1. člen
Ta pogodba se sklepa v skladu z določili JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV NEPOVRATNIH
FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV NAKUPA MALIH
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV IN HIŠNIH ČRPALIŠČ ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE V
OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETU 2019, objavljenem na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
dne _____________ in v Uradnem listu RS št. ______________ dne ___________(v nadaljevanju
javni razpis) ter na podlagi izdane odločbe, št.________ /2019 z dne_________.
2. člen
S to pogodbo občina dodeli pravico do nepovratne finančne spodbude za (vlagatelj ustrezno označi):
A. zgrajeno malo (posamezno ali skupno) komunalno čistilno napravo (v nadaljevanju: MKČN)
do PE (populacijski ekvivalent) za stanovanjsko stavbo / objekt v lasti društva stoječ-o na
parc. št. _______________, k.o. __________________,št. stavbe: ____________________,
B. zgrajeno (posamezno ali skupno) hišno črpališče (v nadaljevanju: hišno črpališče) za
stanovanjsko stavbo stoječo na parc. št. _______________, k.o. __________________,št:
stavbe: ____________________,
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kot to izhaja iz odločbe, navedene v 1. členu te pogodbe.

3. člen
Nepovratna finančna spodbuda se dodeli v višini: _____________________________
EUR, ki jo občina dodeli nepovratno. Nepovratna finančna sredstva bodo izplačana na račun
prejemnika
št.:_________________________________________odprt
pri
banki:
__________________.
Občina ne odgovarja za posledice nepravilnega izplačila nepovratne finančne spodbude, nastale
zaradi napačnih podatkov o številki osebnega bančnega računa prejemnika.
Sredstva bodo izplačana iz proračunske postavke PP91217 – Sofinanciranje malih čistilnih naprav.
Rok nakazila je 30. dan od podpisa te pogodbe.
Občina ima pravico kadarkoli pregledovati dokumentacijo ali
naložbe, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi.

na

drug način preverjati izvedbo

4. člen
Prejemnik se zavezuje, da:
 bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev s strani občine,
 bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo,
 se strinja, da so podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja,
lahko objavijo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in
prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.

5. člen
V primeru ugotovitve neresničnih podatkov, bo prejemnik občini, na prvi poziv, vrnil vsa dodeljena
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema nepovratne finančne
spodbude do dneva vračila.
6. člen
V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno
nedovoljeno korist za:






pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku,
je pogodba nična.
7. člen
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Občina imenuje za skrbnika pogodbe g. Iva Vrtačnika.
Odgovorni predstavnik s strani prejemnika je: _________________________________________.
8. člen
Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če
spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te
pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.
V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali s
predložitvijo spora v mediacijo.

9. člen
Ta pogodba je sklenjena v treh enakih izvodih, in sicer prejemnik prejme en izvod, občina pa dva
izvoda. Vsi trije izvodi štejejo za original. Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja
pogodbena stranka.

Datum: ________________

Številka:_________________
Datum: _________________

Prejemnik:

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Matjaž ŠVAGAN, župan
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