
TIPSKA POGODBA 
         Državne pomoči-kmetijstvo 
MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: občina), ki jo 
zastopa župan Aleksander Saša ARSENOVIČ, matična številka: 5883369, ID za DDV: SI 12709590 
 
in 
 
(ime in priimek/naziv) …….……………….………..…… (naslov) ……...….…………………… (v 
nadaljevanju: prejemnik), KMG-MID:  
 
s k l e n e t a  

 
P O G O D B O  

o dodelitvi državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva v Mestni občini Maribor v letu 
2022 

 
1. člen 

Predmet te pogodbe je dodelitev finančne pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni 
občini Maribor, in sicer za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in/ali za naložbe v zvezi s predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov.  
 
Pomoč se dodeljuje kot državna pomoč v obliki dotacije – skupinske izjeme v skladu z določili Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1 – 75, Izvedbene Uredbe 
Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. 12. 2020 in na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16 – v nadaljevanju pravilnika). 
 
V proračunu občine za leto 2022 so zagotovljena sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja na  
proračunski postavki 161005 – Investicije v kmetijska gospodarstva. 
 

2. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da se je prejemnik prijavil na Javni razpis za dodelitev državnih 
pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva v Mestni občini Maribor za leto 2022, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. …….., dne ……………. 
 

3. člen 
Strokovna komisija občine je ugotovila, da je prejemnik pravočasno in v skladu z določili javnega 
razpisa vložil zahtevo za dodelitev nepovratnih sredstev, da je predložil vso potrebno dokumentacijo 
in da izpolnjuje pogoje za dodelitev nepovratnih sredstev po navedenem razpisu. 
 
Na podlagi ugotovitev strokovne komisije občine iz prejšnjega odstavka in dejstva iz 2. člena te 
pogodbe ter sklepa pristojnega organa, izdanega na osnovi predloga strokovne komisije občine, se 
nepovratna sredstva v skupni višini ……… EUR prejemniku dodelijo iz proračuna občine za leto 
2022, iz proračunske postavke 161005 – Investicije v kmetijska gospodarstva, in sicer za naslednje 
namene: 

Proračunska 
postavka 

Namen Znesek  

161005  EUR 

Finančna sredstva skupaj v EUR Skupaj:  EUR 

 
Sredstva bodo izplačana na podlagi naslednjih računov/zahtevkov in dokazil o plačilu stroškov: 
 
 

4. člen 
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Občina bo znesek iz 3. člena te pogodbe nakazala prejemniku 30. dan od dneva veljavnosti 
pogodbe. Občina si pridržuje pravico, da se lahko znesek iz prej citiranega člena te pogodbe 
ustrezno zmanjša, če bo ugotovljeno, da dogovorjenih sredstev ni možno zagotoviti v celoti. 
 

5. člen 
Občina bo sredstva nakazala na račun prejemnika: 
številka TRR:…………………... 
pri: ………………………………. 
davčna številka: ……………….. 
 
Prejemnik 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 
podatkov. 
 

6. člen 
Prejemnik se zavezuje: 

- da bo naložbo uporabljal najmanj dve leti od dneva, ko je prejel sredstva po tej pogodbi, 

- da bo za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov registriral dejavnost in jo 
pričel izvajati v dveh letih od prejema pomoči oz. bo, če ima dejavnost že registrirano, začel z 
njenim izvajanjem najkasneje v dveh letih od prejema pomoči in jo izvajal še najmanj dve leti, 

- da bo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej pogodbi, hranil še deset let 
od dneva pridobitve sredstev. 

 
7. člen 

Občina ima pravico nadzora nad izvedbo naložbe, nad namensko porabo dodeljenih sredstev in nad 
izvajanjem obveznosti iz prejšnjega člena te pogodbe. Prejemnik sredstev je dolžan pri tem 
sodelovati in pooblaščenemu predstavniku občine omogočiti izvedbo nadzora kadarkoli jo ta 
zahteva. V primeru, da prejemnik ne omogoči pooblaščenemu predstavniku občine izvedbe nadzora, 
lahko občina odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih proračunskih sredstev občine po 
tej pogodbi skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva njihovega 
vračila.  
 
 

8. člen 
Sredstva po tej pogodbi so dodeljena izključno na podlagi predložene dokumentacije in dokazil 
prejemnika. Če se ugotovi: 
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, 
- da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke,  
- da je prejemnik za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva in 
- pri drugih ugotovljenih kršitvah ali nepravilnostih 
je prejemnik dolžan vrniti prejeta sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od dneva nakazila dalje v roku 8 dni od vročitve zahtevka o povrnitvi sredstev. Tak prejemnik 
izgubi pravico do pridobitve sredstev po pravilniku za naslednji dve leti. 

 
9. člen 

Prejemnik je seznanjen z določbo prvega odstavka 14. člena ZlntPK (protikorupcijsko klavzulo): 
»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
naročnika, organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakršno koli 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 naročniku, organu ali organizaciji iz javnega 

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 
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stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
 je nična«. 

10. člen 
Skrbnik pogodbe s strani občine je Petra Klarič, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za 
gospodarstvo.  
 

11. člen 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te 
pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ni možna, je za rešitev spora 
pristojno sodišče v Mariboru. 
 

12. člen  
Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme občina dva izvoda, en izvod pa 
prejemnik. 
 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
  

 
 
 
 
  
 
Datum:  
 
Prejemnik: 
 

 
 

 

*4102-76/2022-3* 
Številka: 4102-76/2022-3 

                    Datum: 
  

               Aleksander Saša ARSENOVIČ 
                                       ŽUPAN 

   
 
 
 

  
 
 

 


