OBČINA ŠKOCJAN, Škocjan 67, 8275 Škocjan, matična št. 5883296000,
davčna št. SI 33551588, ki jo zastopa župan Jože Kapler (v nadaljevanju: občina)

in
IZVAJALEC KMETIJSKIH IN KMETIJSTVU VZPOREDNIH DEJAVNOSTI,
naslov, poštna št. in kraj, matična št. _______, davčna št. ________, št. računa:
_______________ki ga zastopa predsednik-ca ______________________, (v nadaljevanju:
izvajalec kmetijskih dejavnosti)
skleneta naslednjo

POGODBO O SOFINANCIRANJU
PROGRAMOV IZVAJALCA KMETIJSKIH DEJAVNOSTI v letu 2015
1. člen
Predmet te pogodbe je dodelitev sredstev za opravljanje redne dejavnosti kmetijskih društev
in kmetijstvu vzporednih dejavnosti in drugih registriranih društev, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva, vinogradništva, čebelarstva ali ohranjanja kulturnega življenja in
udejstvovanja v zvezi s kmetijstvom povezano dejavnostjo v Občini Škocjan (v nadaljevanju:
izvajalec kmetijskih dejavnosti) ter za izvedbo posameznih aktivnosti in projekta izvajalca
kmetijskih dejavnosti. Občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje društev na podlagi
Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju kmetijske dejavnosti v
Občini Škocjan za leto 2015 (v nadaljevanju javni razpis), objavljenega na spletni strani
Občine Škocjan.
Občina zagotavlja javna sredstva za uresničevanje delovanja društva na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti v Občini Škocjan (Uradni list
RS, št. 100/08, 17/11) v nadaljevanju: pravilnik.
2. člen
S to pogodbo se občina zaveže, da bo za sofinanciranje rednega dela in izvedbo posameznih
aktivnosti in projektov izvajalca kmetijskih dejavnosti zagotovila finančna sredstva v skupni
višini _______ EUR.
Občina bo sredstva nakazala na TRR št.: ________, odprt pri ________.
Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Škocjan za leto 2015 na proračunski postavki
11002 – podpora kmetijskim društvom, konto 412000 – tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam.
Odobrena sredstva se izvajalcem izplačajo do konca proračunskega leta 2015.
Izvajalec lahko črpa finančna sredstva do izteka veljavnosti te pogodbe.

3. člen
Izvajalec kmetijskih dejavnosti se zavezuje, da bo svoje aktivnosti, izvajal v skladu s
strokovno doktrino in v smislu namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev.
Izvajalec kmetijskih dejavnosti je dolžan izvajati programe po vsebini in obsegu, ki jih je
navajal v prijavi na javni razpis ter v skladu s pravilnikom.
4. člen
Izvajalec kmetijskih dejavnosti je dolžan omogočiti predstavniku občine nadzor nad porabo
sredstev dodeljenih na podlagi te pogodbe tako, da je ob vsakem času možna kontrola
realizacije programov ter vpogleda v celotno dokumentacijo, tako računovodsko kot ostalo, ki
je vezano na programe ter vpogled v podatke o doseganju zastavljenih ciljev.
5. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da lahko, v kolikor izvajalec kmetijskih dejavnosti ne ravna v
skladu s to pogodbo, predvsem pa koristi sredstva v nasprotju z določili te pogodbe, občina
odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev v roku 30 (trideset) dni, skupaj z
zakonitimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
6. člen
Izvajalec kmetijskih dejavnosti je dolžan občini omogočiti nadzor nad izvajanjem aktivnosti v
letu 2015, tako da mora občini poslati vsebinsko in finančno poročilo za leto 2015, in sicer
najkasneje do konca marca 2016. V primeru, da izvajalec le-tega ne stori, ne more kandidirati
za sredstva občine na javnem razpisu za leto v katerem je dolžan oddati poročilo.
V primeru, da program ni bil v celoti realiziran, se izvajalcu kmetijskih dejavnosti pri javnem
razpisu za naslednje leto finančna sredstva ustrezno zmanjšajo oz. mora izvajalec kmetijskih
dejavnosti podati ustrezna dokazila o upravičeni namenski porabi finančnih sredstev.
7. člen
Če občina ugotovi, da je izvajalec kmetijskih dejavnosti dajal napačne podatke iz 6. člena te
pogodbe, ali da je navajal neresnične podatke v razpisni dokumentaciji ob prijavi na javni
razpis, izvajalec kmetijskih dejavnosti izgubi pravico do nadaljnjega sofinanciranja, vsa
neupravičeno dobljena sredstva pa je dolžan vrniti. Občina lahko odloči, da tak izvajalec
kmetijskih dejavnosti nima pravice do konkuriranja na javni razpis za sofinanciranje
kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti v naslednjem proračunskem letu.
8. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta obojestransko pisno obveščali o vseh okoliščinah, ki
so pomembne za izvajanje te pogodbe. Morebitne finančne ali vsebinske spremembe pri
izvajanju programov so možne samo na podlagi pisnega obvestila izvajalca kmetijskih
dejavnosti in soglasja občine.
9. člen
Občina bo odobrena sredstva za izvajanje letnega programa izvajalca kmetijskih dejavnosti iz
občinskega proračuna nakazala skladno z navedbami iz sklepa št. ___________, z
dne___________________. Izvajalec kmetijskih dejavnosti pa je sredstva dolžan porabiti v
skladu s podano vlogo in izdanim sklepom.

10. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru bo spore reševalo pristojno sodišče v Novem mestu.
11. člen
Občina in izvajalec se dogovorita, da bosta izvajanje rednega dela kot pooblaščena
predstavnika spremljala:
- za občino: Janja Povšič,
- za izvajalca kmetijskih dejavnosti: _____________________
12. člen
Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerega prejme občina dva (2)
izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.
Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja za čas izvajanja.
programov.

Številka: 331-0001/2015
Datum:

IZVAJALEC

OBČINA
Jože Kapler
Župan Občine Škocjan

