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VZOREC  POGODBE  

 

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, matična številka 

5880319000, davčna številka: SI36670243, ki jo zastopa župan Miroslav Petrovič, (v nadaljevanju: 

občina) 
in  

prejemnik……………………………………………………………………………………………………… 

matična številka…………………………., davčna številka………………………., ki ga zastopa ………… 

 ………………… (v  nadaljevanju besedila: prejemnik),  sklepata 

  

 

P O G O D B O  

o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij 

ob Ščavnici, za UKREP 1A v letu 2018 

-   DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH  - 
 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da občina, na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za 

ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, za UKREP 1A v 

letu 2018, dodeljuje prejemniku nepovratna sredstva kot finančno pomoč za namen: naložbe v opredmetena 

ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. 

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Priglasitve sheme državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijskem in 

gozdarskem sektorju ter na podeželju »Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 

občini Sveti Jurij ob Ščavnici« (št. priglasitve: SA.46870(2016/XA), z dne 25.11.2016, priglašene s strani 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). 

 

2. člen 

S Sklepom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveti 

Jurij ob Ščavnici, za UKREP 1A v letu 2018, št………….……………. , z dne…………….. je občina 

odobrila prejemniku……………………………….… nepovratna sredstva do  višine ……………….EUR. 

Prejemnik je dne……………… na občinsko upravo vložil zahtevek za izplačilo sredstev s prilogami, na 

podlagi katerega mu je bila izračunana pomoč v višini………………..EUR. Ta znesek je dodeljen 

upravičencu kot bruto znesek, od njega se odvedejo vsi morebitni davki in prispevki. 

 

3. člen 

Prejemnik se zavezuje: 

- da bo vso dokumentacijo, ki je podlaga za odobritev pomoči po pravilniku, hranil deset let od 

datuma prejema pomoči, 

- da bo občini omogočil 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 naložbi in prejemniku pomoči v skladu z 

zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 

podatkov; 

- da naložbe ne bo uporabljal v nasprotju z namenom dodelitve sredstev, 

- da bo naložba v uporabi za namen, za katerega je pridobil sredstva, vsaj še dve leti po izplačilu 

sredstev,  

- da je naložba zaključena. 

 

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 že pridobil sredstva oziroma je v pridobivanju sredstev iz kateregakoli 

drugega javnega vira oziroma, bi bila z dodeljenim zneskom presežena zgornja meja pomoči ter intenzivnost 

pomoči po drugih predpisih. 
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4. člen 

Občina se zavezuje, da bo finančna sredstva iz 2. člena te pogodbe nakazala v 30. dneh po podpisu pogodbe 

obeh pogodbenih strank na TRR št.:………………………………….. 

Sredstva bodo izplačana iz proračunske postavke 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 

konto 41021701 - subvencije v kmetijstvo. 

 

5. člen 

Pred izplačilom zahtevka si komisija pridržuje pravico opraviti pregled na terenu ter preveriti verodostojnost 

računov in ostale dokumentacije ter namensko porabo sredstev. 

 

6. člen 

V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila 

dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik kršil kakšna druga določila 

pravilnika ali te pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, kot so med drugim: 

da prejemnik pomoči projekta ni izvedel, da prejemnik pomoči v svoji vlogi ali ob sklenitvi pogodbe ni dal 

pravih podatkov oziroma je dal zavajajoče izjave, da prejemnik pomoči iz istega naslova za isti namen že 

pridobil finančna sredstva in da je prejemnik davčni dolžnik, oziroma v  drugih podobnih primerih kakršne 

koli ugotovitve nepravilnosti, je prejemnik dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z 

zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila prejemniku.  

 

Prejemnik, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do pridobitve sredstev po 

tem pravilniku za naslednji dve leti. 

 

 7. člen 

Skrbnik te pogodbe s strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je Marko Čuš, višji svetovalec II. 

 

 8. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je 

za rešitev sporov pristojno sodišče v Gornji Radgoni. 

 

   9. člen 

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme občina dva izvoda, en izvod pa prejemnik. 

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank. 

 

Številka pogodbe: …………….. 

 

Datum:     ………………                                                              Datum: ……………………… 

 

Prejemnik:                                                                                             Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 

                                                                                                                Miroslav PETROVIČ, župan 

……………………….                                                                                     

 

 


