
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 
ŽUPAN – IL SINDACO 

 

            
                                Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 (0)5 6646 228    Fax +386 (0)5 6271 602 

                       
Priloga 4 P,K,D: vzorec pogodbe 

 
 
MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan (v 
nadaljevanju: občina)  
matična številka: 5874424  
ID za DDV: SI40016803  
  
in  
  
_________________________________________________________________ , ( v nadaljevanju: upravičenec)  
Davčna številka:_________________________ 
Matična številka:________________________ 
  
skleneta  
  

 

 
P O G O D B O 

o dodelitvi  in namenski porabi sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
podeželja v letu 2019 

  
1. člen 

  
Pogodbeni stranki ugotavljata, da občina dodeljuje na podlagi javnega razpisa in odločbe  
Župana št.          upravičencu nepovratna sredstva kot državno pomoč za naslednje namene:   
 _______________________________                                   v višini                                            ________________EUR.  
_______________________________                                   v višini                                           ________________EUR.    
 
SKUPAJ                                                                                                                          _________________EUR  
  

2. člen 
  
Od odobrenega zneska iz prejšnjega člena bo občina ob izplačilu odvedla vse predpisane 
dajatve.  

3. člen 
  
Sredstva  iz 1. člena te pogodbe bremenijo program KMETIJSTVA, postavka  ___________ 
proračuna MOK v skladu z Odlokom o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019 
(Uradni list RS, št. 11/2019, z dne 22. 2. 2019) in so strogo namenska.  
  

 



4. člen 
  
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je upravičenec vsa dela, ki so predmet te pogodbe 
opravil pravočasno in strokovno ter dostavil vso potrebno dokumentacijo za izplačilo 
pogodbenega zneska.   
 

5. člen 
  
Sredstva se ob upoštevanju proračunskih možnosti nakažejo upravičencu na 
TRR_____________________________ pri ________________________po podpisu pogodbe,  v roku 30 dni  
po podpisu pogodbe (od prejema računa oziroma prejema poročila o opravljenem delu).  
 

6. člen 
  
Občina si pridržuje pravico preverjati namensko porabo pridobljenih sredstev. 
Upravičenec se zavezuje, da bo v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, 
pridobljena sredstva vrnil z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na račun 
do dneva vračila.  
  

7. člen 
  
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja 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 organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali  organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,  je nična.  
  

8. člen 
  
 
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila  podlaga za odobritev pomoči po 
Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini 
Koper za programsko obdobje 2015-2020, deset let od datuma prejema pomoči iz tega 
pavilnika. 
 

9. člen 
 

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v kolikor 
to ni možno, bo spor reševalo pristojno sodišče v Kopru.  

 



10. člen 
  
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  
  

11. člen 
  
Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda, 
upravičenec pa en (1) izvod.  

 
Številka:_____________                                                                               Številka:____________________                                                      
Datum: ________________                                                                           Datum:______________________ 
  
  
  
  
MESTNA OBČINA KOPER                                 UPRAVIČENEC                                                                                                                
Župan                                                                                                                                      _______________                 
Aleš Bržan                                         
 
 
 


