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Opomba: Vzorec pogodbe je potrebno podpisati in s strani pravne osebe tudi žigosati.  

 

VZOREC POGODBE 

 

OBČINA VODICE, KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE, matična št. 5874637000, ID za 

DDV: SI61348139, ki jo zastopa župan Aco Franc Šuštar (v nadaljevanju: Občina) in 

vlagatelj /Ime in priimek ali Naziv, Ulica, Hišna številka, Poštna številka, Pošta/ 

_________________________________________________________________________, 

KMG-MID: ________________, matična številka:______________, davčna številka: 

_____________, ki ga zastopa/katerega nosilec je ______________________________ 

/ime in priimek zastopnika/nosilca/,  (v nadaljevanju: končni prejemnik)  

skleneta 

P O G O D B O  
 

O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V 

OBČINI VODICE ZA LETO 2017 

ŠTIPENDIRANJE BODOČIH NOSILCEV KMETIJ (UKREP 8) 

 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 

• da je bil  na spletni strani Občine Vodice dne 25.01.2017 objavljen Javni razpis za 
dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Vodice v letu 2017 (v nadaljevanju: javni razpis), 

• da se je končni prejemnik prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo 
je pregledala Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju kmetijstva, 

• da je Občina z odločbo št. __________________ z dne _______________  
končnemu prejemniku odobrila sredstva v višini bruto _________ €  za namen  
finančne pomoči pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov, ki so 
predvideni za naslednike kmetij. 

 
2. člen 

Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala  do konca leta 2017.  

Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun _______________________, odprt pri 
_________________. 

Sredstva bodo izplačana iz proračunske postavke PP 044116 Štipendiranje bodočih nosilcev 
kmetij.  
 

3. člen 
 Končni prejemnik se zavezuje: 

 da bo vodil predpisano dokumentacijo in jo hranil še najmanj 10 let po izplačilu 
sredstev s strani občine, 

 da bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih 
sredstev, 



2 

 

 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 pomoči 
in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 

4. člen 
Končni prejemnik se strinja, da mora z odločbo odobrena in že izplačana sredstva na podlagi 

te pogodbe vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, navedenimi v zahtevku za 

vračilo sredstev, v roku 8 dni od vročitve zahtevka, če jih je pridobil na podlagi navedb 

neresničnih podatkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, ali če jih je 

uporabil v nasprotju z določili odločbe in pogodbe. 

V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, končni prejemnik v naslednjih dveh letih ne 

more pridobiti novih sredstev iz naslova Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2015 – 2020. 

 

5. člen 
Davčna osnova in način obdavčitve za fizične osebe se določi na podlagi Zakona o 

dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 

105/11, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 

96/13, 108/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E, 104/15 in 

63/16).  

 

6. člen 
S strani občine je za skrbnika pogodbe imenovana Kristina Božič – višja svetovalka III, da jo 
zastopa glede vseh vprašanj, ki so predmet te pogodbe. 
 

Odgovorni predstavnik s strani končnega prejemnika je ____________________________.  

 

7. člen 
Morebitne spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. 

 

8. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem 

primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče. 

 

9. člen 
Pogodba je sklenjena in velja od dne, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme dva izvoda Občina en izvod 

pa končni prejemnik. 

 

Številka: 33001-1/2017-___   

Datum:   

 

 

OBČINA VODICE 
Župan: Aco Franc Šuštar  

 
Žig: 

 
Datum:  ___________ 

   
   
KONČNI PREJEMNIK(CA):  

 
 
Datum:  ___________ 

 


