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OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 Tabor, matična št. 1357727, identifikacijska številka za 

DDV: SI43471862, ki jo zastopa župan Marko SEMPRIMOŽNIK (v nadaljevanju: občina) 

  

in  

 

vlagatelj 
X X, X, 3304 Tabor,  

KMG-MID: X, matična številka:/, davčna številka: X, ki ga zastopa/katerega nosilec X, (v 

nadaljevanju: končni prejemnik) 

 

skleneta 

  

POGODBO O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE 

RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI TABOR V LETU 2020 št. X 

 

POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA SREDSTVA NA KMETIJSKIH 

GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO 

 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata:  

• da je bil dne 24. 2. 2020 na spletni strani Občine Tabor objavljen Javni razpis za dodelitev 

pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor v letu 2020 

(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 z odločbo št. X z dne X. X. 2020 končnemu prejemniku odobrila sredstva v višini 

X EUR, za Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 

primarno kmetijsko proizvodnjo: X.  

 

Sredstva se dodeljujejo na podlagi priglasitve sheme državne pomoči (št. priglasitve: K-BE161-

1357727-2017), priglašene Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

Pomoč, dodeljena istemu upravičencu, ne sme preseči 500.000 EUR v obdobju zadnjih treh let. 

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 (kopije računov in 

potrdil o plačanih računih).  

V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v nižji 

vrednosti kot so znašali predračuni, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zniža.  

3. člen 

Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala najkasneje do 31. 12. 2020.  

Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun končnega prejemnika št. SI56 X, odprt pri banki 

X.  
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Sredstva bodo izplačana iz proračunske postavke 04001 Pomoč kmetijam.  

Davčna osnova in način obdavčitve za fizične osebe se določi na podlagi Zakona o dohodnini 

(Ur. l. RS, št. 13/11 – UPB, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – 

odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19). 

 

4. člen 
Končni prejemnik se zavezuje:  

 da bo za naložbo vodil predpisano dokumentacijo in jo hranil še najmanj 10 let od 

datuma prejema pomoči,  

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

 da bo investicija po zaključku le-te v uporabi za namen, za katerega je pridobil sredstva, 

vsaj še 5 let od datuma prejema pomoči,  

 da bo naložba zaključena pred predložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev, kot zaključek 

naložbe se šteje tehnični prevzem oz. uporabno dovoljenje, ali vključitev kmetijske 

mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces,  

 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 Občini Tabor dostavil zahtevek s prilogami do v razpisu opredeljenih rokov za 

oddajo zahtevka, 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 pridobil oziroma je v postopku pridobivanja sredstev iz 

kateregakoli drugega javnega vira.  

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

pogodbe vrniti skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, navedenimi v zahtevku 

za vračilo sredstev, v roku 8 dni od vročitve zahtevka, če se ugotovi, da:  

 so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,  

 je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,  

 je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. 

V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 

iz naslova Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 

Tabor za naslednji dve leti.  

6. člen 

Občina imenuje za skrbnika pogodbe Ano Leskovšek, ki je pooblaščena, da jo zastopa glede 

vseh vprašanj, ki so predmet te pogodbe.  

Odgovorni predstavnik s strani končnega prejemnika je X.  
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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, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od podpisa pogodbe.  

10. člen 

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 

en izvod.  

 

Številka:  

Datum:          Datum:  

 

Župan Občine Tabor        Končni prejemnik:  

Marko Semprimožnik       X 


