IV.

VZOREC POGODBE
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OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki jo zastopa župan Miran Stanko, matična
številka 5874572, identifikacijska številka za DDV SI8845673, (v nadaljevanju občina)
in
vlagatelj (v nadaljevanju končni prejemnik) .………………………………….……., davčna številka:
…………….………………….…, EMŠO: …………………………………………..
kot prejemnik sredstev
skleneta naslednjo
POGODBO
O SOFINANCIRANJU INDIVIDUALNIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV
ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
da je bil dne 10.03.2017 v Ur. l. RS, št. 12/17 objavljen Javni razpis o sofinanciranje individualnih
hišnih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: javni
razpis),
- da se je končni prejemnik prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je
pregledala komisija,
- da je občina z odločbo št. ………… z dne ……….. končnemu prejemniku odobrila
sredstva v skupni višini …………….. EUR bruto in sicer za naslednje namene:
………………………………………………………………………………………..
2. člen
Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala na transakcijski račun prejemnika 30. dan po
podpisu pogodbe.
3. člen
Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun končnega prejemnika št. …………………….,
odprtega pri ………………………………. banki.
Sredstva bodo izplačana iz proračunske postavke 4055 – ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 in
4120.
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4. člen
Končni prejemnik se zavezuje, da:
- bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev s strani občine,
- bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev,
- 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 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
Končni prejemnik se strinja, da ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, da je za
iste upravičene stroške in za isti namen pridobil oz. je v postopku pridobivanja sredstev iz katerega
koli drugega javnega razpisa.
Končni prejemnik se strinja, da mora s sklepom odobrena in že izplačana sredstva na podlagi te
pogodbe vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, navedenimi v zahtevku za vračilo sredstev,
v roku 8 dni od vročitve zahtevka, če jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih podatkov v vlogi
ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, ali če jih je uporabil v nasprotju z določili sklepa in
pogodbe ali pa če je za iste upravičene stroške in za isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli
drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU).
6. člen
Čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije,
razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno drago –
informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško.
V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško (Ur. l. RS,
št. 73/12, 84/13) obvezuje priključiti na javno kanalizacijo.
7. člen
Občina imenuje za skrbnika pogodbe g. Boštjan Kozole, ki je pooblaščen, da jo zastopa glede vseh
vprašanj, ki so predmet te pogodbe.
Odgovorni predstavnik s strani končnega prejemnika je ………………………………………
8. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Krškem.
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9. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od podpisa pogodbe.
10. člen
Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme vlagatelj en izvod, Občina dva
izvoda.

Datum:

Prejemnik(ca):
……………………………

Številka:
Datum:

Občina Krško
Miran Stanko
župan
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