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Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 - ZNOrg) in 8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št.113/05 – uradno
prečiščeno besedilo 23/19 in 189/20 - ZFRO) sklepata:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, Ljubljana, ki jo na podlagi prvega odstavka 2. člena Pravilnika o pripravi, potrjevanju in
podpisovanju dokumentov ter o poročanju glede sprejetih oziroma izdanih dokumentov, št. 0070-12/2013-9, z
dne 14.05.2013 s spremembami in dopolnitvami, zastopa Darko But, generalni direktor, matična št.:
5268923000, ID št. za DDV: SI47978457, TRR: 01100-6370191114 (v nadaljnjem besedilu: MO)
in
IME PREJEMNIKA
NASLOV PREJEMNIKA, ki ga zastopa IME ZASTOPNIKA, matična št. prejemnika, Davčna številka
prejemnika, TRR prejemnika (v nadaljnjem besedilu: prejemnik)

POGODBO
o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- - da je prejemnik kandidiral na razpisu za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme v letu 2021
(Uradni list RS, številka), za naslednje predmete razpisa:
Predmet razpisa
- da je komisija za izvedbo razpisa ugotovila, da prejemnik izpolnjuje pogoje za vse vrste prijavljene opreme;
- da je iz 6. točke razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 01.06.2020
do 30.04.2021 razvidno, da se z vlagateljem, ki izpolnjuje v razpisu navedene pogoje sklene pogodba o
sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.
2. člen
MO se zavezuje, da bo prejemniku sofinanciralo nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme, skladno z
merili za dodelitev sredstev, navedenih v razpisu za sofinanciranje gasilske in zaščitne opreme za obdobje od
01.06.2020 do 30.04.2021 v skupni višini in sicer:
Ime postavke (št. kos) v višini ()EUR
3. člen
MO se zavezuje, da bo znesek naveden v prejšnjem členu te pogodbe prejemniku nakazalo 30. dan po
prejemu fizičnega izvoda podpisane pogodbe na MO na transakcijski račun številka: številka TRR prejemnika,
odprt pri banki: ime banke.
4. člen
Prejemnik se zavezuje, da bo prejeta finančna sredstva porabil, kot dober gospodar in bo vodil evidenco o
porabi sredstev.
5. člen
Kot pooblaščena oseba za nadzor nad izvajanjem pogodbenih določil, je s strani MO določena Tanja Tofil, s
strani prejemnika pa IME PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA.
6. člen
Vsaka sprememba ali dopolnitev te pogodbe mora biti sklenjena v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.
7. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vse ostale primere, ki niso dogovorjeni s to pogodbo, uporabljajo
določila Obligacijskega zakonika.
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8. člen
Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti
sporazumno, bo o njem odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.
9. člen
Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Številka:
Datum:
PREJEMNIK

Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

DARKO BUT
sekretar
generalni direktor

predsednik

