Pogodbeni stranki:
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, ki jo zastopa župan dr. Vladimir Prebilič
Matična številka: 5874238000
Davčna Številka: SI 20945892
(v nadaljevanju: občina)
in
XXX, ki ga zastopa XXX
Emšo / Matična številka:
TRR številka: XXX
Davčna številka: XXX
(v nadaljevanju: prejemnik)

Na podlagi razpisa za sofinanciranje izvedbe tipskih zaščit za zapiranje in skrivanje zbirnih
mest za odpadke za leto 2019 za več-stanovanjske stavbe ali poslovne prostore na območju
občine Kočevje, sklepata naslednjo

POGODBO
Za sofinanciranje izvedbe tipske zaščite za zapiranje in skrivanje zbirnega mesta za
odpadke za leto 2019 za več - stanovanjske stavbe ali poslovne prostore na območju
občine Kočevje

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
• se ta pogodba se sklene na osnovi 8. člena Javnega razpisa o sofinanciranju izvedbe tipskih
zaščit za zapiranje in skrivanje zbirnih mest za odpadke za leto 2019 v občini Kočevje z dne
11. 3. 2019, ter Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2019 (Uradni list RS, št.
10/2019);
• je dne 21. 3. 2019 občina objavila Javni razpis za sofinanciranje izvedbe tipskih zaščit za
zapiranje in skrivanje zbirnih mest za odpadke za leto 2019;
• se je prejemnik sredstev prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo
pregledala komisija, imenovana s sklepom župana št. XXXX, z dne XXXX;
• je Občina Kočevje z Sklepom o dodelitvi finančne spodbude, št. XXX, prejemniku sredstev
odobrila sredstva v višini XXX EUR za namen izvedbe tipske zaščite za zabojnike za smeti
ob stavbi na naslovu XXX, parc. št. XXX k.o. XXX.

2. člen
Predmet te pogodbe je dodelitev nepovratnih sredstev za financiranje izvedbe tipske zaščite
za zabojnike za smeti za večstanovanjski ali poslovni objekt.
Prejemnik sredstev po tej pogodbi se zavezuje izvesti tipsko zaščito za zakrivanje in zaklep
zbirnega mesta za odpadke.
3. člen
Občina bo sredstva za financiranje investicije, ki je predmet te pogodbe, nakazala prejemniku
do višine 50% realiziranih upravičenih stroškov investicije oziroma največ do višine 5000€, na
transakcijski račun št. XXX, odprt pri banki XXX, po predložitvi zahtevka z vsemi zahtevanimi
dokazili, v roku 15 dni od uradnega prejema.
Zadnji rok za oddajo zahtevka je 15. 8. 2019.
Sredstva so zagotovljena v proračunu občine za leto 2019 na proračunski postavki 3515030 –
Subvencioniranje zaščite za zabojnike.
4. člen
Prejemnik se zavezuje:
- da bo sredstva porabil v skladu z namenom,
- da bo imel investicijo, ki je predmet te pogodbe, v lasti in jo uporabljal najmanj 5 let,
- 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 predmetu dodelitve
sredstev in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaj in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
5. člen
V primeru, da se ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali
prejemnik prekrši določila te pogodbe, je dolžan v roku 15 dni od dneva vročitve zahtevka
vrniti dodeljena sredstva s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
dalje.
6. člen
Skrbnik pogodbe s strani občine je strokovna služba Občine Kočevje – Tanja Štajdohar Urh.
7. člen
Vse morebitne spore, nastale v zvezi s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki reševali
sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev sporov ne bi bila mogoča, je za reševanje le – teh
pristojno sodišče v Kočevju.

8. člen
Ta pogodba je napisana v dveh enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po
en izvod. Pogodba je veljavna z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Kočevje, dne:

Kočevje, dne:

Številka pogodbe:
Občina Kočevje

Investitor:

dr. Vladimir Prebilič

_________________________

Župan

