
 

 
OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, MŠ: 5883423, DŠ: 21061742, ki 
jo zastopa župan Branko Marinič (v nadaljevanju Občina Videm) 
 
in 
 
……………………...(ime, priimek), …………………..(naslov), EMŠO…………….., davčna 
številka………………, (v nadaljevanju: prejemnik sredstev) 
 
 
skleneta naslednjo 
 
 

P O G O D B O 
o sofinanciranju male komunalne čistilne naprave na območju občine Videm za leto 

2022 
 

1. člen 
Ta pogodba se sklepa na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/18), Odloka o 
proračunu občine Videm za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/21), Javnega 
razpisa za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Videm za leto 
2022, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Videm, dne ____in sklepa o dodelitvi 
proračunskih sredstev št.____________, z dne__________.  
 
Pogodba bremeni proračunsko postavko N491, konto 431400 -  Sofinanciranje malih čistilnih 
naprav.  
 

2. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je občina objavila Javni razpis o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju občine Videm za leto 2022,  

- da je upravičenec pravočasno oddal vlogo za sofinanciranje izgradnje male 
komunalne čistilne naprave – v nadaljevanju MKČN,  

- da je bil upravičencu na podlagi popolne vloge izdan sklep o dodelitvi proračunskih 
sredstev št.____________, z dne__________, o dodelitvi sredstev v višini _______ 
EUR. 

 
3. člen 

S to pogodbo se sofinancerka zavezuje dodeliti proračunska sredstva prejemniku sredstev 
za izvedbo investicije v skladu s pogoji javnega razpisa za sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju občine Videm za leto 2022, v višini __________________ EUR. 
 

4. člen 
Prejemnik sredstev se zavezuje, da: 

- bo glede obratovanja MKČN upošteval veljavne predpise, 
- bo dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in to pogodbo, hranil še najmanj 

5 let po izplačilu sredstev, 
- bo omogočil sofinancerki nadzor in vpogled v dokumentacijo ter nadzor koriščenja 

namenskih sredstev na terenu, 
- se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega 

značaja, lahko objavijo. 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 
Pogoj za sklenitev te pogodbe je prejet popoln zahtevek za izplačilo sredstev.  
 
Pogodbeni znesek bo sofinancerka poravnala na transakcijski račun prejemnika sredstev št. 
_________________, odprt pri banki ________________, 30. dan od podpisa pogodbe oz. v 
skladu z likvidnostjo možnostjo občine.  
 

6. člen 
Sofinancerka je upravičena odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s 
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila 
sredstev v primeru, da: 

- so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, 
- so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, 
- da upravičenec ni dostavil potrdila o pozitivno opravljeni prvi meritvi v roku 

enega leta po vgradnji MKČN, 
- je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe in so nastale druge nepravilnosti 

pri uporabi sredstev.  
 
Prejemnik sredstev s podpisom te pogodbe soglaša in izjavlja, da v primeru, da ne bo vrnil 
prejetih sredstev iz prejšnjega odstavka, le ta pogodba predstavlja izvršilni naslov. 
 

7. člen 
Prejemnik sredstev se zavezuje evidentirati MKČN pri izvajalcu gospodarske javne službe za 
namen vključitve v register MKČN. 
 

8. člen 
S strani sofinancerke je za izvajanje te pogodbe zadolžen __________________.  
S strani prejemnika sredstev je za izvajanje te pogodbe zadolžen_______________. 
 

9. člen 
Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih aneksov k 
tej pogodbi. 
 

10. člen 
Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V 
kolikor sporazumna rešitev ni možna, je za spor pristojno sodišče na Ptuju.  
 

11. člen 
Pogodba je sklenjena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme sofinancerka tri (3) izvode, 
prejemnik sredstev pa en (1) izvod. Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih 
strank.  
 
 
Številka: 
Datum: 
 
         Prejemnik sredstev: 
OBČINA VIDEM 
Župan 
Branko MARINIČ 


