
VZOREC POGODBE 
 

I. Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ki jo zastopa župan 
Rajko Meserko, matična številka: 1779737000, davčna številka: 99744686 (v nadaljevanju: 
občina) 
  
II. Ime in priimek upravičenca, naslov , 1275 Šmartno pri Litiji, davčna št. _____________, 
račun: __________ , odprt pri _____________________ (v nadaljevanju: upravičenec) 
 
in  
 
III. Naziv izvajalca, naslov, pošta, ki ga zastopa _______________, matična številka: 
___________, davčna številka: ____________, račun: _______________, odprt pri 
______________ (v nadaljevanju: izvajalec storitve) 
 
 
sklenejo na podlagi Odločbe o odobritvi subvencije servisa celodnevne povezave preko 
osebnega telefonskega alarma št. _______ z dne __________ (v nadaljevanju: Odločba o 
odobritvi subvencije), naslednjo 
 
 

POGODBO  
o dodelitvi subvencije servisa celodnevne povezave 

preko osebnega telefonskega alarma  
 
 

1. člen 
 
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo: 
- da je Občina Šmartno pri Litiji dne _______ objavila Javni poziv za subvencioniranje 

servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma  (v nadaljevanju: 
servis OTA) občanov občine Šmartno pri Litiji, 

- da je bila upravičencu na podlagi Odločbe o odobritvi subvencije št. _______ z dne 
__________ odobrena subvencija za storitve socialnega servisa OTA v višini ________ 
EUR mesečno, za nedoločen čas, oz. dokler so v proračunu Občine Šmartno pri Litiji 
zagotovljena namenska sredstva, 

- da je upravičenec občini pravočasno, dne _______ predložil dokazilo o sklenjeni pogodbi 
o izvajanju storitve ter dokazilo o vzpostavitvi storitve, in sicer z izvajalcem storitve, 

- da ima izvajalec storitve servisa OTA veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za 
izvajanje storitve, 

- da ta pogodba ureja le razmerja v zvezi z upravičenjem do subvencije in izplačevanjem 
subvencije, ki jo zagotavlja občina, ne posega pa v pravice in obveznosti upravičenca in 
izvajalca storitve zagotavljanja same storitve, ki sta jih dogovorila v pogodbi za izvajanje 
le-te upravičenec in izvajalec storitve. 

 
2. člen 

 
Upravičenec se zavezuje, da bo subvencijo koristil v skladu z njenim namenom. Subvencija 
se ne sme porabiti za stroške priključnine ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve. 

 
Višina subvencije znaša mesečno 24,40 EUR. Upravičencu pripada subvencija z mesecem, 
ko je ta pogodba sklenjena in storitev pri upravičencu vzpostavljena. 
 
Upravičenec pooblašča občino, da v njegovem imenu nakaže na TRR izvajalca storitve št. 
___________________, odprt pri ______________, znesek mesečne subvencije, izvajalca 
storitve pa poziva, da tako izpolnitev v svojem imenu sprejme.  
 



VZOREC POGODBE 
 

Občina s podpisom te pogodbe privoli v nakazilo izvajalcu storitve, izvajalec storitve pa 
izrecno in nepreklicno izjavlja upravičencu, da nakazilo občine sprejme. 
 
Nakazilo mesečne subvencije se bo izvršilo na podlagi fotokopije računa o opravljeni storitvi 
oziroma druge ustrezne dokumentacije, ki bo vsebovala najmanj podatke o številki in datumu 
računa, vrsti storitve, zneska za plačilo, ime in priimek ter naslov upravičenca in podpis 
izvajalca storitve. Izvajalec storitve mora račune oz. ustrezno dokumentacijo dostaviti občini 
najkasneje do 20. dne v mesecu, sicer se plačilo posamezne subvencije ne izvede.  
 
Nakazila subvencije se izvajajo za pretekli mesec.   
 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke št. 20431018 – Sofinanciranje E-oskrbe. 
 

3. člen 
 
Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti 
najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe. 

 
Občina lahko preverja namensko porabo odobrene subvencije. Upravičenec mora 
preverjanje omogočiti. V primeru nenamenske porabe subvencije ali zamolčanih resničnih 
dejstev oz. navedenih neresničnih podatkov v vlogi, ki so vplivali na pravico do 
subvencioniranja ali v primeru, da prejemnik ne omogoči nadzora, občina odstopi od 
pogodbe, upravičenec pa je nenamensko porabljeno subvencijo dolžan vrniti skupaj z 
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila subvencije. Upravičenec mora prejeto 
subvencijo vrniti tudi v primeru, če podatki navedeni v vlogi niso preverljivi. Če sredstva niso 
vrnjena v določenem roku se izvede postopek izterjave. 
 

4. člen 
 
Pravica do subvencije preneha v primeru: 
- smrti upravičenca, 
- vključitve upravičenca v institucionalno varstvo, 
- prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu. 
 

5. člen 
 
Upravičenec dovoljuje občini in izvajalcu storitve preverjanje osebnih podatkov, ki so potrebni 
za nadzor nad izvajanjem pogodbe. 

 
Skrbniki te pogodbe so: 
- upravičenec, 
- za Občino Šmartno pri Litiji: Karmen Sadar, 
- za izvajalca storitve: ________________________. 
 

6. člen 
 
Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. Če do 
sporazuma ne pride, rešuje pristojno sodišče. 

 
 

7. člen 
 
Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitne spremembe te pogodbe uredile s 
pisnim aneksom k tej pogodbi. 
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8. člen 
 
Skladno s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 
69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZIntPK) je ta pogodba nična, če kdo v 
imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku, njegovemu predstavniku ali 
posredniku da, obljubi ali ponudi 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 naročniku povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 
9. člen 

 
Pogodba je sestavljena na (3) straneh v štirih (4) izvodih, od katerih prejme občina dva (2) 
izvoda, drugi dve pogodbeni stranki pa vsaka po en (1) izvod. 

 
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišejo vse tri (3) pogodbene stranke. 
 
 
 
 
      Datum: ___.___. 2020       Datum: ___.___. 2020      Datum: ___.___. 2020 
 
  
 
 
 

Ime in priimek Izvajalec storitve  
OBČINA ŠMARTNO PRI 

LITIJI 

upravičenec zastopnik ŽUPAN 

  Rajko Meserko 

 
 

_________________ _________________ _________________ 

 


