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P O G O D B A
O DODELITVI FINANČNE POMOČI
ZA PROGRAME RAZVOJA PODEŽELJA

Številka POGODBE :

MAJ 2017

Finančna pomoč za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja
OBČINA PODLEHNIK, Podlehnik 9, 2286 PODLEHNIK
ki jo zastopa župan Marko MAUČIČ, (v nadaljnjem besedilu Občina)
Matična št.: 1358278000
ID za DDV: SI 30569320
Transakcijski račun : SI56 0137 2010 0017 567
in
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(v nadaljnjem besedilu Upravičenec)
Matična št.:
ID za DDV :
Transakcijski račun:

skleneta na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za programsko obdobje 20142020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/15; v nadaljevanju Pravilnik) in
Sklepa o dodelitvi sredstev št. (0004) z dne (v nadaljevanju Sklep), naslednjo

POGODBO
o finančni pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
1.

ČLEN

Pogodbeni stranki ugotavljata:
 da je bil dne, __.__.2017 na krajevno običajen način objavljen Javni razpis za
dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Podlehnik za leto 2016 (v nadaljevanju: javni razpis);
 da se je končni prejemnik prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki
jo je pregledala strokovna komisija, imenovana s strani župana; da je občina s
sklepom št. __________ z dne ___________, končnemu prejemniku odobrila sredstva v
višini ___________EUR, in sicer za ______________________ /namen/.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi sheme državnih pomoči (št. priglasitve: KM004- 135827-2015), priglašene MKGP –Uredba Komisije (EU)št. 441-2/2015-5 z
dne 24. aprila 2015.
2.

ČLEN

Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala na podlagi predložitve zahtevka
za izplačilo sredstev, kateremu morajo biti priložena dokazila za uveljavljanje
pomoči (samo original računi in potrdila o plačanih računih).
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v
nižji vrednosti kot so znašali predračuni, se vrednosti dodeljenih sredstev temu
ustrezno zniža.
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Če prejemnik sredstev ne predloži zahtevanih dokazil kot je zapisano, pogodba
preneha veljati, s tem pa prenehajo obveznosti občine do prejemnika sredstev iz te
pogodbe.
3. ČLEN

Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala 30. dan po prejemu zahtevka za
izplačilo sredstev.
Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun končnega prejemnika
št._______________________, odprt pri __________________________.
Sredstva bodo izplačana iz proračunske postavke 1102101.
Davčna osnova in način obdavčitve se določi na podlagi Zakona o dohodnini.
Občina si pridržuje pravico kadarkoli preverjati namensko porabo pridobljenih
sredstev z vpogledom v celotno dokumentacijo v zvezi s predmetom te pogodbe,
prejemnik sredstev pa je dolžan omogočiti takšen nadzor.
Pred izplačilom zahtevka si komisija pridržuje pravico opraviti ogled na terenu ter
preveriti verodostojnost računov in ostale dokumentacije ter namensko porabo
sredstev.
4.

ČLEN

Končni prejemnik se zavezuje:
- da bo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku,
hranil deset let od datuma prejema pomoči;
- da bodo aktivnosti, opredeljene v programu društva, zaključene do oddaje
zahtevka za izplačilo sredstev;
- 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
naložbi in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
- da bo na občino dostavil zahtevek s prilogami najkasneje do 30. 11. 2016, kasneje
predloženi zahtevki ne bodo upravičeni do povračila sredstev.
5.

ČLEN

Končni prejemnik se strinja, da mora s sklepom odobrena in že izplačana sredstva
na podlagi te pogodbe vrniti v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
v roku 30 dni od prejema poziva za vračilo, če se ugotovi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične
podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva da sem za isti namen iz drugega naslova že pridobil finančna sredstva ali pa jih
pričakujem in jih ne navedem v Izjavi pod točko 4; (dokazilo-znesek na računu se
lahko deli na dva ali več so/financerjev pri čemer skupna refundirana sredstva ne
smejo prekoračiti znesek računa, ki je predmet refundacije),
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V kolikor končni prejemnik prejetih sredstev z obrestmi ne vrne v določenem roku,
občina sproži postopek izterjave preko pristojnega sodišča.
V zgoraj navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec
izgubi pravico do pridobitve sredstev po Pravilniku o ohranjanje in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Podlehnik za programsko obdobje
2015-2020 (v nadaljevanju: pravilnik) za naslednji dve leti.
V kolikor končni prejemnik ne podpiše pogodbe v skladu s 3. odstavkom 10. člena
pravilnika ali ne odda zahtevka v skladu z 11. členom pravilnika, izgubi pravico do
pridobitve sredstev po pravilniku za naslednji dve leti.

6.

ČLEN

Občina imenuje za skrbnika pogodbe g. Miran Krajnc, tajnik občinske, 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

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali
reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni
stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi
alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.
V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno
pristojno sodišče.
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te
pogodbe, soglašali s predložitvijo spora v mediacijo.
9.

ČLEN

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun končnega prejemnika,
predstavniku ali posredniku občine obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno
korist za:
 pridobitev posla ali
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je občini povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku občine, posredniku občine, končnemu
prejemniku ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

10. ČLEN

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

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih. Vsak od pogodbenih strank prejme po
en izvod pogodbe.
Številka:
Datum:

UPRAVIČENEC:

OBČINA PODLEHNIK:
Župan Občine
Marko MAUČIČ
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