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VZOREC 

 

 

 

OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela,  

ki jo zastopa župan Jože Kužnik, 

matična številka:  1357603000 

ID štev. za DDV:  SI27768228 

(v nadaljnjem besedilu: naročnik)  

 

in 

 

____________________________________________________ (ime, priimek in naslov) 

EMŠO: ______________________________ 

davčna številka: _______________________ 

osebni račun: _________________________, odprt pri banki: _________________________ 

 (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) 

 

skleneta in dogovorita naslednjo 

 

 

POGODBO 

o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 

male komunalne čistilne naprave 

 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je Občina Polzela dne __. __. _____ objavila Javni razpis za sofinanciranje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela v letu 2023, 

- da je upravičenec pravočasno, dne __. __. _____, vložil popolno vlogo za sofinanciranje 

izgradnje male komunalne čistilne naprave, 

- da je bila upravičencu na podlagi popolne vloge izdana odločba št. ____________________ z 

dne __. __. _____, o dodelitvi sredstev v višini _________ eur, 

- da se dodelitev sredstev po tej pogodbi, šteje za subvencijo, ki je v skladu z drugim odstavkom 

20. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – 

odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 

50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 132/22 – odl. US), oproščena 

plačila dohodnine. 

 

2. člen 

 

Upravičenec je vgradil malo komunalno čistilno napravo na parc. št. ______________, k. o. 

________________________, v  naselju ___________________, občina Polzela. 

 

3. člen 

 

Upravičenec se s podpisom pogodbe zavezuje: 

- da bo glede obratovanja male komunalne čistilne naprave upošteval veljavne predpise, 

- da bo dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in to pogodbo, hranil še najmanj 5 

(pet) let po izplačilu sredstev. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0555
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0919
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2850
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3644
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2078
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0895
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2280
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3267
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0903
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1327
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4. člen 

 

Občina Polzela se zaveže, da bo pogodbeni znesek nakazala v 30 (tridesetih) dneh od podpisa te 

pogodbe, na transakcijski račun upravičenca, št. ______________________________, odprt pri 

banki _________________________________. 

Občina Polzela ne odgovarja za posledice nepravilnega izplačila nepovratnih finančnih sredstev, 

nastalih zaradi napačnih podatkov o številki osebnega bančnega računa prejemnika. 

Občina Polzela ima pravico kadarkoli pregledovati dokumentacijo ali na drug način preverjati 

izvedbo naložbe, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi. 

Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 15029002/15024: Sofinanciranje malih čistilnih 

naprav. 

 

5. člen 

 

Pogodba je nična, v kolikor prejemnik ali kdo v njegovem imenu predstavniku ali posredniku 

Občine Polzela obljubi, ponudi ali da kakršnokoli nedovoljeno korist za: 

- pridobitev nepovratne finančne spodbude, 

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je Občini Polzela povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku prejemnika. 

 

6. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali 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. V kolikor sporov ne bo možno rešiti sporazumno, je za 

to pristojno krajevno in stvarno pristojno sodišče. 

 

7. člen 

 

Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme občina en (1) izvod, enega (1) 

pa upravičenec. Vsi izvodi štejejo za original. 

 

8. člen 

 

Pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. 

 

 

Številka: _____________ 

Polzela, __. __. ______ 

 

 

 

Upravičenec: Občina: 
 

Ime in priimek Župan 

Jože Kužnik 

 


