Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

tel.: 03 56 55 700
fax: 03 56 64 011
www.zagorje.si
obcina.zagorje@zagorje.si

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13,
55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18), 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19) in sklepa župana št. 430-12/2020 -1, z dne 14.1.2020,
Občina Zagorje ob Savi objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV S PODROČJA VARSTVA OKOLJA
V OBČINI ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2020
(v nadaljevanju: razpis)

1. PREDMET RAZPISA je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v občini Zagorje
ob Savi za leto 2020, ki bodo v obliki okoljskih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov
potekali v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih
nevladnih organizacij.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:
- prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima
sedež v občini Zagorje ob Savi,
- projekt mora omogočiti vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine
Zagorje ob Savi,
- projekt mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene
druge vire financiranja,
- projekt (ali zaključena faza večletnega projekta) bo dokončan v letu 2020,
- nosilci projekta imajo najmanj dve leti izkušenj in referenc s področja, ki je
predmet razpisa,
- projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.
3. SKUPNA VREDNOST sofinanciranja vseh razpisanih projektov s področja varstva okolja v
občini Zagorje ob Savi za leto 2020 je 3500,00 EUR.
4. ROK IZVEDBE
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna. Zaključno poročilo projekta mora biti oddano najkasneje do 1.12.2020.
5. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so

navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.
6.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Rok za oddajo prijav je do torka, 25.februarja 2020 do 12. ure. Razpisno dokumentacijo
lahko dobite v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9.
avgusta 5 in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. Vlogo za
sofinanciranje projekta oddajte na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni
pisarni Občine Zagorje ob Savi ali oddajte na pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9.avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: NE ODPIRAJ
– PRIJAVA NA RAZPIS OKOLJE 2020. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.

7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in
ugotovila ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Prepoznih vlog komisija ne bo obravnavala,
vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvi.
8.

IZID RAZPISA
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v dveh tednih od roka za oddajo prijav. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.

9. KRAJ IN ČAS KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si in v sprejemni pisarni Občine Zagorje
ob Savi. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Oddelku za okolje in prostor
Občine Zagorje ob Savi, telefon 03 56 55 708.

Številka: 430-12/2020-2
Datum: 14.1.2020
Župan
Matjaž ŠVAGAN
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RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

»SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA VARSTVA
OKOLJA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2020«

MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA VARSTVA OKOLJA V OBČINI
ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2020

1. Iz sredstev občinskega proračuna za leto 2020, proračunsko poglavje »Ekološki projekti«, bodo
sofinancirani projekti s področja varstva okolja v občini Zagorje ob Savi za leto 2020. Predmet
razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v občini Zagorje ob Savi za leto
2020, ki bodo v obliki okoljskih akcij ali vzgojno-izobraževalnih projektov potekali v okviru
aktivnosti šol, vzgojno varstvenih zavodov, društev ali drugih neprofitnih nevladnih organizacij.

2. Merila in kriteriji za sodelovanje na razpisu:
- prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima
sedež v občini Zagorje ob Savi,
- projekt mora omogočiti vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine
Zagorje ob Savi,
- projekt mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene
druge vire financiranja,
- projekt (ali zaključena faza večletnega projekta) bo dokončan v letu 2020,
- nosilci projekta imajo najmanj dve leti izkušenj in referenc s področja, ki je
predmet razpisa,
- projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.

Številka: 430-12/2020-3
Datum: 14.1.2020

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v občini Zagorje ob
Savi za leto 2020
I. Podatki o prijavitelju
Osnovni podatki
Ime prijavitelja:
Naslov / sedež:
Tel./fax:

e-mail:

Davčna številka:
Matična številka
Številka TRR računa:
Ime banke :
Podatki o registraciji (samo za društva)
Društvo je registrirano v skladu z Zakonom o društvih in vpisano v register društev pri Upravni
enoti ___________________________

pod številko:________________________. Društvo

deluje že ______ let.
Podatki o odgovorni osebi
Ime in priimek:
Funkcija:
Tel./fax:

e-mail:

II. Podatki o projektu (V primeru, da prijavitelj prijavlja več projektov, mora biti vsaka prijava
poslana na svojem obrazcu.)
IME PROJEKTA :

III. Podatki o izvajalcih projekta (Navedite izvajalce in področja projekta, ki jih bodo izvedli.)
Izvajalci projekta (ime in priimek, izobrazba, vloga v projektu, reference, način dela: redno
zaposlen, delo po pogodbi, prostovoljec, drugo):

IV. Finančna konstrukcija projekta
Projekt bo potekal (ustrezno obkrožite in dopolnite):
 več let skupaj, njegova celotna vrednost je ocenjena na _____________EUR, vrednost faze
projekta, ki bo tekla v letu 2020 je __________________ EUR.
 Projekt bo zaključen v letu 2020, vrednost projekta je ____________ EUR.

višina sofinanciranja v EUR

Viri sredstev v letu 2020

delež sofinanciranja v %

Občina Zagorje ob Savi
prispevki uporabnikov
lastna sredstva
sponzorji/donatorji
drugi viri

Skupaj

Odhodki projekta v letu 2020

v EUR

Stroški dela redno zaposlenih – plače, prispevki za socialno
varnost ter drugi izdatki za redno zaposlene
Stroški dela izven redne zaposlitve (plačilo vseh oblik dela izven
zaposlitve, tudi morebitne nagrade prostovoljcem).
Materialni stroški:
 Materialni stroški izvajanja projekta
 Stroški administracije
Drugi stroški (opis)

Skupaj

v%

V. Vsebinski del projekta (Izpolnite vse navedene točke. Če menite, da posamezne točke zaradi
posebnosti projekta ni možno izpolniti, to posebej označite).
Kratko predstavite projekt, njegov potek in kje se izvaja. Če bo projekt potekal več let,
povzemite potek celotnega projekta in natančneje opišite samo fazo projekta, ki bo
dokončana v letu 2020.

Opredelite osnovne namene in cilje projekta :

Opredelite ciljno skupino uporabnikov, ki jim je projekt namenjen.

Reference prijavitelja:

Opombe:

VI. Obvezne priloge
1. Dopolnjen in parafiran vzorec pogodbe.
2. Zavodi priložite tudi fotokopijo rednega izpisa iz sodnega registra.
VII. Izjava
1. Potrjujemo, da so vsi podatki navedeni v tej prijavi točni in resnični.
2. Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije in javnega razpisa za
sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v občini Zagorje ob Savi za leto 2020 in da
bomo v primeru izbora sklenili pogodbo v skladu z danimi razpisnimi pogoji.
3. Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnosti, ki so predmet prijave na javni razpis v skladu z
veljavno zakonodajo in da imamo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske, finančne
in organizacijske pogoje za realizacijo nalog, ki so zajete v prijavi na ta javni razpis,
4. Izjavljamo, da bodo vse aktivnosti, navedene v prijavi izvedene v skladu z veljavno
zakonodajo in v zahtevanem roku.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
_____________________________
Žig

VZOREC POGODBE
1.Občina Zagorje ob Savi, v nadaljnjem besedilu (občina), ki jo zastopa župan g. Matjaž ŠVAGAN
(davčna številka SI25643444, matična številka 5883890).
in
2.____________________________________________,v nadaljnjem besedilu (izvajalec), ki ga
zastopa ________________________________________________________________________
(davčna številka:_________________________, matična številka:______________,številka
računa:_________________________________________pri ____________________)
skleneta naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju projekta

1.člen
S to pogodbo se občina zavezuje za sofinanciranje, izvajalec pa za izvedbo projekta:
________________________________________________________________________, ki je bil
izbran na osnovi izbire prijav na javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v
občini Zagorje ob Savi za leto 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št._________.
Izvajalec se zavezuje, da bo projekt izvedel v skladu z opisom vsebine iz prijave na javni razpis, ki
je kot priloga sestavni del te pogodbe.
2.člen
Celotna vrednost projekta iz 1.člena te pogodbe znaša za leto 2020 __________ EUR. Naročnik
in izvajalec se dogovorita, da bo v skladu s sprejetim proračunom Občine Zagorje ob Savi za leto
2020, prispevek naročnika za sofinanciranje projekta, ki je predmet te pogodbe, znašal
_______________EUR. Sredstva ima naročnik zagotovljena v proračunu za leto 2020 na postavki
»11304 Ekološki projekti«.
3.člen
Naročnik bo sredstva za sofinanciranje projekta, ki je predmet te pogodbe, v dogovorjeni višini
nakazal
na
račun
izvajalca
št.
_______________________________________pri
____________________________ v roku 8 dni po prejemu zaključnega poročila o izvedbi projekta.
4.člen
Izvajalec se zavezuje Občini Zagorje ob Savi najkasneje do 1.12.2020 predložiti zaključno
poročilo o izvedbi projekta in prejeta sredstva porabiti izključno za namen določen v 1.členu te
pogodbe.

5.člen
V imenu naročnika ima njegov pooblaščeni predstavnik pravico nadzora nad potekom projekta in
nad namensko porabo dodeljenih sredstev proračuna Občine Zagorje ob Savi z vpogledom v
dokumentacijo in obračun stroškov izvajalca v zvezi z izvedbo projekta, ki je predmet te pogodbe,
izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti. V nasprotnem primeru, pa tudi ob nenamenski porabi
sredstev, je izvajalec dolžan vrniti nakazana proračunska sredstva z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
6.člen
Izvajalec je dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo
vplivati na vsebinsko ali časovno izvedbo projekta ter predlagati ustrezno spremembo/dopolnitev
pogodbe. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih aneksov k tej
pogodbi.
7.člen
Naročnik in izvajalec se dogovorita,da bosta izvajanje te pogodbe spremljala:
- za naročnika: Tatjana PODBREGAR, univ. dipl. inž. arh.,
- za izvajalca:_____________________________
8.člen
Izvajalec je dolžan pri predstavitvah svoje dejavnosti v javnih občilih ali drugih oblikah javnega
nastopanja navesti, da je izvedbo njihovega projekta sofinancirala Občina Zagorje ob Savi.
9.člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbenici reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa
pred Okrajnim sodiščem v Trbovljah.
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je sestavljena v štirih enakih
izvodih, od katerih vsaka pogodbenica prejme po dva izvoda.
Številka:
Datum:
IZVAJALEC:

NAROČNIK:
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Župan
Matjaž ŠVAGAN

