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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. 5874637, 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 DE MINIMIS - ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE 
V KMETIJSTVU 

 
V OBČINI VODICE V LETU 2017 

 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 
 

 da je bil  na spletni strani Občine Vodic 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 Vodice z odločbo št. _________________, z dne ___________,  končnemu 
prejemniku odobrila sredstva v višini bruto _____________ EUR (z besedo: 
______________________00/100 EUR) in sicer za naslednje namene:  

- _________________________________ /vrsta tehnične podpore/, __________ EUR, 
- _________________________________ /vrsta tehnične podpore/, __________ EUR, 
- _________________________________ /vrsta tehnične podpore/, __________ EUR, 
- _________________________________ /vrsta tehnične podpore/, __________ EUR, 
- _________________________________ /vrsta tehnične podpore/, __________ EUR, 
 
 
Sredstva se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) in na podlagi Priglasitve sheme de minimis 
pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vodice« (št. 
priglasitve: M001-5874637-2015/I) na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. 
RS, št. 37/04) na Ministrstvo za finance. 
 

2. člen 
 

Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala na podlagi predložitve zahtevka za 
izplačilo sredstev, kateremu morajo biti priložena poročila o opravljenem delu ter seznam 
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upravičenih udeležencev izobraževanja, usposabljanja oz. svetovanja, ki mora vsebovati 
naslednje podatke o posameznem udeležencu: ime in priimek ter naslov, davčna številka in 
KMG-MID kmetijskega gospodarstva. 
V primeru, da se posameznega izobraževanja, usposabljanja oz. svetovanja ne bo udeležil 
noben upravičenec iz občine Vodice, odobrena sredstva za to usposabljanje, izobraževanje 
oz. svetovanje končnemu prejemniku ne bodo nakazana. 
V primeru, da se bo posameznega izobraževanja, usposabljanja oz. svetovanja udeležilo 
manjše število udeležencev iz občine Vodice od predvidenega, se odobrena sredstva 
končnemu prejemniku ustrezno zmanjšajo. 
 

3. člen 
 

Občina bo sredstva iz 2. člena te pogodbe nakazala v roku 8 dni od prejema zahtevka 
oziroma najkasneje do 31.12.2017.  
 
Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun končnega prejemnika št. 
_______________________, odprt pri __________________________. 
 
Sredstva bodo izplačana iz proračunske postavke 044114 Zagotavljanje tehnične podpore v 
kmetijstvu. 

 
4. člen 

 
Končni prejemnik se zavezuje: 

 da bo pomoč dostopna vsem upravičencem, 

 da bo pomoč dostopna tudi nečlanom (velja v primeru, da je izvajalec skupina 
proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč), 

 da bo zagotovil, da bo material na kateremkoli mediju vseboval dejanske podatke o 
proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega 
proizvoda ter da bodo informacije in predstavitve nevtralne in bodo imeli vsi zadevni 
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo (velja v primeru izdaje publikacij), 

 da bo za tehnično podporo ali za nadomeščanje 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, 

 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, 

 da bo do 15. 12. 2017 na Občino dostavil zahtevke s prilogami, kajti kasneje dani 
zahtevki ne bodo upravičeni do povračila sredstev. 

 
5. člen 

 
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 pridobil oz. je v postopku pridobivanja 
sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira, s katerimi bi bila presežena zgornja meja 
pomoči de minimis. 
 
Končni prejemnik se strinja, da mora s sklepom 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 ali če je za iste upravičene stroške in za 
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isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli drugega javnega vira s katerimi bi bila 
presežena zgornja meja pomoči de minimis. 
V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, končni prejemnik izgubi pravico do pridobitve 
sredstev iz naslova Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v 
občini Vodice za programsko obdobje 2015 – 2020, za naslednji dve leti.  
 

6. člen 
 

S strani Občine je za skrbnika pogodbe imenovana Kristina Božič, 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 v Ljubljani. 
 

9. člen 
 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od podpisa pogodbe. 
 

10. člen 
 

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

 
 
Številka: 33001-1/2017-___ 
 
 
 
OBČINA VODICE 
Župan: Aco Franc Šuštar  

 
Žig: 

 
Datum:  ___________ 

   
   
   
   
KONČNI PREJEMNIK(CA): 
 

 
 

 
Datum:  ___________ 

 

 
 
 
 
 
 


