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in
PRIJAVITELJ
Naslov
V nadaljevanju

Upravičenec

EMŠO št:
Matična št.:
ID za DDV: SI
Transakcijski račun : SI56 pri banki
skleneta
POGODBO št. 430-1/2020o dodelitvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakup in vgradnje male
komunalne čistilne naprave
1.člen
(1) Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da je bil dne . . 2020, na spletni strani Občine Podlehnik objavljen Javni razpis za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini
Podlehnik 2020 (v nadaljevanju: javni razpis);
- da se je upravičenec prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je
pregledala strokovna komisija, imenovana s strani župana;
- da je občina s sklepom št. 430-1/2020- , z dne . . 2020, upravičencu odobrila sredstva
v skupni višini __ EUR in
- da je sklep št. 430-1/2020- , z dne . . 2020 postal pravnomočen . . 2020.
(2) Sredstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o subvencioniranju nabave in gradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 31/17).
(3) Isti upravičenec je upravičen do nepovratnih sredstev le enkrat za isti namen.
2. člen
Sredstva iz 1. člena pogodbe se upravičencu dodelijo iz proračuna Občine Podlehnik za leto
2020, iz proračunske postavke 1502217 »Sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav«,
in sicer za:
- Individualno čistilno napravo v višini _____________ EUR ali
- Skupno čistilno napravo v višini ____________________ EUR.
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3. člen
Občina, sredstva iz prejšnjega člena te pogodbe, nakaže upravičencu na podlagi predložitve
zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga je občini dostavil upravičenec in je sestavni del te
pogodbe.
4. člen
Upravičenec se zavezuje:
- da bo za naložbo vodil in hranil predpisano dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev
nepovratnih sredstev, še 5 let od datuma prejema finančnih sredstev na podlagi te
pogodbe,
- da sredstva ne bo porabil za drug namen, za katerega so bila namenjena,
- da bo naložba po zaključku le-te v uporabi za namen, za katerega je pridobil sredstva,
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
- da bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih
sredstev,
- izvedel vse ukrepe potrebne za nemoteno in pravilno delovanje MKČN,
- da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega
značaja, lahko objavljajo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o naložbi in
prejemniku nepovratnih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
5. člen
Upravičenec se strinja, da mora s sklepom odobrena in že izplačana sredstva na podlagi te
pogodbe vrniti v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila teh sredstev, in sicer v roku 8 dni od vročitve zahtevka, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva nenamensko porabljena,
- da so bila sredstva pridobljena na podlagi neresničnih podatkov,
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva,
- da je opustil potrebne ukrepe za brezhibno in pravilno delovanje MKČN,
- druge kršitve in nepravilnosti.
6. člen
(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da nihče v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali Občinske uprave Občine Podlehnik ni obljubil,
ponudil 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 Občini Podlehnik povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali Občinske
uprave Občine Podlehnik, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku
ali posredniku.
(2) Pogodbene stranke so soglasne, da je v primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz
prejšnjega odstavka ali podobnega dejanja ta pogodba nična.
7. člen
Občina imenuje za skrbnika te pogodbe Mirana Krajnca, da jo zastopa glede vseh vprašanj,
ki so predmet te pogodbe. Skrbnik s strani upravičenca je ______________________.
8. člen
Morebitne spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo pisnega aneksa k tej pogodbi.
9. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče.
10. člen
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Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od dneva podpisa
pogodbe.
11. člen
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda,
upravičenec pa en (1) izvod.

OBČINA PODLEHNIK
ŽUPAN OBČINE :
MAG.

UPRAVIČENEC :

SEBASTIAN TOPLAK

(podpis)

(podpis)

žig
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