
VZOREC POGODBE 
 

                    

OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ki jo zastopa Župan Đenio Zadković 

(v nadaljevanju: občina), ID št. za DDV: SI29263930, mat. št.: 5883873000 

 

in 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ID št. za DDV oz. davčna št.: ....................... 

(v nadaljevanju: upravičenec), 

 

na podlagi izvedenega javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj ribištva ter za 

pridobivanje hrane iz morja v občini Piran za leto 2020, ki ga je občina objavila na spletni strani 

www.piran.si, dne 21.8.2020 ter odločbe o dodelitvi sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj 

ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja za leto 2020 št. ________ (v nadaljevanju: odločba) 

skleneta naslednjo 

 

P O G O D B O 

O DODELITVI  SREDSTEV IN NAMENSKI PORABI SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN 

RAZVOJ RIBIŠTVA TER ZA PRIDOBIVANJE HRANE IZ MORJA V OBČINI PIRAN, 

pomoč po pravilu »de minimis« za leto 2020 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata: 

- da je bil v skladu z 9. členom Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj 

ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v občini Piran (Uradni list RS, št. 78/15 in 56/2016; v 

nadaljevanju: pravilnik) objavljen javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči po 

pravilu de minimis za spodbujanje in ohranjanje dejavnosti ribištva in marikulture v občini 

Piran (v nadaljevanju: javni razpis), 

- da je upravičenec v roku oddal prijavo iz prejšnje alineje, 

- da je občinska uprava z odločbo št. ________ z dne _____________ dodelila upravičencu 

sredstva, ki predstavljajo nepovratna sredstva v obliki dotacije, državno pomoč: 

      -  

      - 

            skupaj =  

2. člen 

 

Sredstva iz prvega člena te pogodbe so strogo namenska in bremenijo občinski proračun za leto 2020, 

1105 Ribištvo, 110500 – Dejavnost ribištva in marikulture. 

 

3.člen 

 

Sredstva iz prvega člena nakaže občina na transakcijski račun upravičenca 

 

št.______________________________ Banke _______________________________________ , v 

30-ih dneh po sklenitvi te pogodbe. 

 

4.  člen 

 

Upravičenec zagotavlja, da so vsi podatki v prijavi na razpis resnični in točni ter da je dokumentacija k 

vlogi verodostojna. Ravno tako zagotavlja, da za isti namen, kot ga navaja v vlogi, ni prejel javnih 

sredstev RS ali iz mednarodnih virov oziroma je seznanjen s tem, da za iste upravičene stroške ni 

dovoljeno s pomočjo »de minimis« prejemati pomoči po drugih predpisih, če bi bile lahko s takšnim 
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združevanjem pomoči presežene predpisane intenzivnosti 30.000,00 €, kadarkoli v obdobju treh 

proračunskih let. 

5. člen 

 

Upravičenec mora za izvedeno naložbo oziroma opremo, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi, 

skrbeti kot dober gospodar, redno vzdrževati, ravnati strokovno in v skladu s predpisi, ki veljajo za ta 

prostor ter je ne sme odtujiti v obdobju pet let od nakazila pomoči. 

 

6. člen 

 

Upravičenec do državne pomoči za izveden ukrep oziroma naložbo sam izbere izvajalca/dobavitelja, 

plača račun oziroma z izvajalcem del sklene ustrezen dogovor o izvedbi in plačilu opravljenega dela in 

sam odgovarja za zakonite obveznosti. 

 

7. člen 

 

Občina in upravičenec bosta vso dokumentacijo, ki je podlaga za dodelitev pomoči, hranila še najmanj 

deset let od prejema pomoči v okviru sheme. 

 

8. člen 

 

Upravičenec se strinja, da mora sredstva iz odločbe, če jih je pridobil nezakonito, na podlagi 

neresničnih podatkov iz vloge ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, če jih je uporabil 

nenamensko ali v nasprotju z določili odločbe in/ali te pogodbe, vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi 

obrestmi, navedenimi v zahtevku za vračilo sredstev, v roku 8 dni od vročitve zahtevka za vračilo 

sredstev.  V navedenih primerih, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po pravilniku za 

naslednji dve leti. 

 

9. člen  

 

Spremembe in dopolnitve te pogodbe se po potrebi opredelijo z aneksom k tej pogodbi. 

 

10. člen 

 

Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali najprej sporazumno. V kolikor med strankama ne 

pride do sporazuma, o sporu odloča pristojno sodišče. 

 

11. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba je sestavljena v dveh enakih 

izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod. 

 

 

Končni prejemnik(ca):                                                                 Župan Občine Piran 

                                                                                                       Đenio Zadković 

 

_________________                                                               ____________________________ 

 

 

Številka: 342-1/2020      Datum: ______________________ 


