
Vzorec pogodbe se parafira (podpiše) na vsaki strani ter priloži vlogi. 

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, ki jo zastopa župan Tine RADINJA, 
davčna številka: SI18947271, matična št.: 5883318000, v nadaljevanju Občina 
 
in 
 

…………………………………………………………………………............….…..(ime in priimek), 

…………………………………………………………………..………..………………….. (naslov), 
davčna številka: …………….…………..……., v nadaljevanju upravičenec, skleneta naslednjo 

 

POGODBO ŠT.: ... 

o subvencioniranju obnove kozolca na parceli  

št. ……..., k. o. ………………………….... 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je Občina objavila Javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev v občini Škofja 
Loka za leto 2019 (v nadaljevanju javni poziv) in sicer za menjavo polomljenih, 
dotrajanih in nadomeščanje manjkajočih lat/rant kozolca, 
 

- da je upravičenec oddal popolno prijavo na javni poziv z dne ………. in izpolnjuje 
pogoje javnega poziva. 

- da je Občina izdala Sklep št. ……... z dne ….….. v katerem je določen znesek 
subvencije v višini ….. 

2. člen 

Vrednost subvencije, ki jo Občina izplača upravičencu, znaša ….. EUR (z besedo:….. evrov). 

Občina bo znesek subvencije nakazala v 30 dneh od podpisa te pogodbe na transakcijski 
račun upravičenca TRR …………………..., odprt pri banki ……………………………….……... 

Občina ima zagotovljena sredstva po tej pogodbi v proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019 
na proračunski postavki 6018002, konto 431400. 

3. člen 

Upravičenec se zavezuje porabiti sredstva za obnovo kozolcev pod pogoji iz javnega poziva, 
navedenega v prvi alineji 1. člena te pogodbe. 



Upravičenec se zavezuje, da bo kadarkoli omogočil preverjanje namenske porabe sredstev s 
strani Občine Škofja Loka (napovedan ali nenapovedan terenski ogled, dajanje dodatnih 
pojasnil in dokazil itd.). 

Prejemnik sredstev dovoljuje, da Občina hrani, obdeluje in razkriva podatke v zvezi z dodeljeno 
pomočjo iz te pogodbe ter da jih uporablja za namene obveščanja in informiranja. 

4. člen 

Upravičenec se zaveže, da bo Občini nemudoma vrnil sredstva iz 2. člena te pogodbe, skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema sredstev dalje, v primeru navedbe netočnih ali 
zavajajočih podatkov za pridobitev sredstev, nenamenske porabe sredstev ali neizpolnjevanja 
oziroma kršitve pogodbenih obveznosti. 

Prejemnik sredstev, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši 
pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjih tovrstnih javnih pozivih. 

5. člen 

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe rešujeta pogodbeni stranki sporazumno. V 
kolikor spor ne bo rešljiv sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno 
pristojnem sodišču po sedežu naročnika. 
 

6. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

7. člen 

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme Občina Škofja Loka dva izvoda 
in upravičenec en izvod. 

 

 

Kraj in datum:  ……………………….    Kraj in datum: ……………………... 

 
Upravičenec        Občina Škofja Loka 
………………………………………… Tine RADINJA 
                      Župan 
 


