VZOREC POGODBE
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
ki jo zastopa župan Miran Gorinšek (v nadaljnjem besedilu: Občina)
matična številka: 5883814000
identifikacijska številka za DDV: SI65504038
in
Priimek in ime: …………………………………….… Naslov: …………………….……………………….
(v nadaljnjem besedilu: prejemnik sredstev)
EMŠO:
davčna številka:
skleneta naslednjo
POGODBO
o dodelitvi finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih)
čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode v letu 2018
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:
- Občina objavila Javni razpis o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na
območju občine Slovenske Konjice v letu 2018;
- upravičenec pravočasno oddal vlogo za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN;
- bil prejemniku sredstev na podlagi popolne vloge izdan sklep št. ……………………….. z
dne ………………… o dodelitvi sredstev v višini ………………. EUR.
2. člen
Občina se zavezuje, da bo 30. dan po podpisu predmetne pogodbe in prejetju popolnega
zahtevka, nakazala prejemniku sredstev na transakcijski račun št. …………………………………..,
odprt pri …………………………, dodeljena denarna sredstva v višini ……………………. EUR.
Sredstva bodo prejemniku plačan iz proračunske postavke 052006 Male čistilne naprave.
3. člen
Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo:
- v roku 3 - 9 mesecev po zagonu MKČN dostavil podatke o prvih meritvah in pozitivno
Poročilo o prvih meritvah za MKČN,
- glede obratovanja MKČN upošteval veljavno zakonodajo,
- dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in predmetno pogodbo, hranil še najmanj
5 let po izplačilu sredstev.
Prejemnik sredstev se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so
javnega značaja, lahko objavijo v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja
in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
4. člen
Prejemnik sredstev se zavezuje prejeta sredstva porabiti izključno za nakup in vgradnjo MKČN,
navedeno v 1. členu predmetne pogodbe.
V primeru, da na podlagi javnega razpisa dodeljena sredstva niso bila namensko porabljena
oziroma porabljena v roku, določenim z javnim razpisom, oziroma ni bila dostavljena vsa

dokumentacija, se jih prejemnik sredstev zaveže vrniti Občini Slovenske Konjice na transakcijski
račun št. 01314-0100003434, odprt pri UJP Žalec. V tem primeru je prejemnik dolžan vrniti
namenska sredstva v enkratnem znesku, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva
nakazila sredstev s strani Občine Slovenske Konjice do dneva vračila sredstev.
5. člen
Vse morebitne spore v zvezi s predmetno pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno
in z dogovarjanjem, v nasprotnem primeru, bo spore reševalo pristojno sodišče v Slovenskih
Konjicah.
6. člen
Predmetna pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
7. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po 1 izvod.

Številka: 3540-0007/2017-4
Datum:

Prejemnik sredstev:
……………………………………………….

Občina Slovenske Konjice
Župan Miran Gorinšek

