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VZOREC 

 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju (v 

nadaljevanju: občina), ki jo zastopa župan Marko RAKOVNIK, matična številka: 1357883, ID 

za DDV: SI 11392657  

 

in vlagatelj / Naziv, Ulica, Hišna številka, Poštna številka, Pošta/  

_________________________________________________________________________, 

matična številka: _____________________, davčna številka: ________________, ki ga/jo 

zastopa _______________________________ /ime in priimek zastopnika/, (v nadaljevanju:  

upravičenec)   

  

skleneta 

 

P O G O D B O  

o dodelitvi državnih pomoči – skupinske izjeme za sofinanciranje ukrepov ohranjanja 

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 

2020  

 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata:  

- da je bil dne _____________, na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju objavljen Javni 

razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe za ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 2015- 2020 za 

leto 2020 (v nadaljevanju: razpis);  

- da se je upravičenec prijavil na razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala 

strokovna komisija, imenovana s strani župana;  

- da je občina s sklepom št. ____________, z dne ___________, upravičencu odobrila 

sredstva v skupni višini _________ EUR.  

 

Sredstva se dodeljujejo na podlagi priglasitve sheme državne pomoči »Podpore za ohranjanje 

in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lovrenc na Pohorju« (št. priglasitve: 

K-BE115-1357883-2015).  

 

2. člen 

Sredstva iz 1. člena pogodbe se upravičencu dodelijo iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju 

za leto 2020, iz  proračunske postavke _________________, in sicer ____________________.  

  

3. člen 

Občina bo sredstva iz prejšnjega člena te pogodbe nakazala na podlagi predložitve zahtevka za 

izplačilo sredstev. Upravičenec mora občini najkasneje do 27. 11. 2020 predložiti zahtevek za 

izplačilo sredstev na predpisanem obrazcu (Priloga 1) ki je sestavni del te pogodbe.  
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4. člen 

Občina je dolžna od 1. 1. 2011 dalje, v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o dohodnini – ZDoh-2 (Ur. l. RS, št.: 63/2016) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o davčnem postopku – ZdavP-2 (Ur. l. RS, št.: 63/2016) obračunati in odvesti akontacijo 

dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske dejavnosti.  

Kmetijska subvencija se obdavči kot drugi dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske 

dejavnosti. Akontacija dohodnine se za rezidente izračuna po 10 % stopnji od davčne osnove, 

če je posamezno izplačilo večje od 200,00 EUR.   

ZDoh-2 v 3. točki 26. člena določa, da so plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, 

izplačana za namene dolgoročnih vlaganj v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, 

kot je določena v 69. členu ZDoh-2 in v zvezi s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, za katero 

se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim, četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena 

ZDoh-2, oproščena plačila dohodnine.  

Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za namen naložb v kmetijsko gospodarstvo 

za primarno proizvodnjo, za katero se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim, četrtim, šestim 

in sedmim odstavkom 48. člena ZDoh-2, je oproščeno plačila dohodnine. 

 

5. člen 

Upravičenec se zavezuje:  

- da bo predpisano dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev te pomoči, vodil in hranil 

še najmanj 10 let od datuma prejema pomoči,  

- da sredstva ne bo uporabljal v nasprotju z namenom dodelitve,  

- 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 določili Evropske unije, Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR 

uredba), 

- da bo občino v roku 8 dni pisno obvestil o vseh statusnih spremembah, o morebitni pripojitvi 

oz. združitvi ali delitvi podjetja,  

- da bo do 27. 11. 2020 na občino dostavil zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi zahtevanimi 

prilogami. Po tem datumu vloženi zahtevki ne bodo upoštevani.  

  

6. člen 

Upravičenec se strinja, da mora s sklepom odobrena in že izplačana sredstva na podlagi te 

pogodbe vrniti v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do 

dneva vračila teh sredstev, in sicer v roku 8 dni od vročitve zahtevka, 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, 

− druge kršitve in nepravilnosti.  

 

V primerih ugotovljenih kršitev iz prvega odstavka tega člena upravičenec izgubi pravico do 

pridobitve sredstev po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 

v Občini Lovrenc na Pohorju za programsko obdobje 2015 – 2020 (UGSO, št. 52/2015, št. 

19/2016) za naslednji dve leti.  
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7. člen 

 

Pogodbeni stranki izjavljata, da nihče v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 

predstavniku ali posredniku organa ali Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju ni obljubil, 

ponudil ali dal 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 Lovrenc na Pohorju povzročena škoda 

ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali 

Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku ali posredniku.  

 

Pogodbene stranke so soglasne, da je v primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega 

odstavka ali podobnega dejanja ta pogodba nična. 

 

8. člen 

 

Občina imenuje za skrbnika te pogodbe Mojco Kristl, uni. dipl. ekon. 

Odgovorni predstavnik s strani upravičenca je ______________________________________.  

 

9. člen 

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

  

10. člen 

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

primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče.  

  

11. člen 

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

  

12. člen 

Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda, 

upravičenec pa en (1) izvod.  

  

  

Datum: ____________________  

Številka: _____________________  

Datum: ______________________  

  

    

Upravičenec:  

  

Občina Lovrenc na Pohorju  

Župan  

   Marko Rakovnik, prof. 

 

 


