
 
VZOREC 

 
 
OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična številka: 5883938000, ID za DDV: SI 
47348429, ki jo zastopa župan Martin Mikolič (v nadaljnjem besedilu: Občina Rogatec) 
 
in 
 
________________________, stanujoč(a)_______________ 
davčna številka: ______________ 
(v nadaljnjem besedilu: upravičenec) 
 
skleneta 
 

POGODBO 
O DODELITVI SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE 

 LASTNIŠKIH MAČK V LETU 2023 
 

1.  Predmet pogodbe 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
 

 da Občina Rogatec v proračunu za leto 2023 v okviru proračunske postavke 421121 
zagotavlja sredstva za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniških mačk, 

 da so upravičenci do dodelitve sredstev lastniki mačk s stalnim bivališčem na območju občine 
Rogatec, katerih živali so bile sterilizirane ali kastrirane v obdobju od vključno 1.11.2022 do 
vključno 31.10.2023, 

 da je bil javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških 
mačk objavljen dne 10.3.2023, v lokalnem časopisu Rogaške novice, skupaj z razpisno 
dokumentacijo pa tudi na spletni strani Občine Rogatec, 

 da se je zgoraj navedeni upravičenec prijavil na javni razpis za dodelitev sredstev v skladu z 
razpisnimi pogoji, 

 da se upravičencu zagotovi iz proračuna Občine Rogatec za leto 2023 sredstva za 
sofinanciranje sterilizacije ____ mačke / kastracije ___ mačka.  

    število      število 

 
Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev razpisa, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva, je 

upravičenec občini predložil vlogo, kateri je bil priložen: 

 račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku mačke oz. mačka. 
 

2. Višina sredstev 
 

Za sofinanciranje prej navedenega posega na lastniški živali se upravičencu dodelijo sredstva v višini  
 

__________ EUR 
(z besedo: ________________ 00/100), 

 
kar v skladu z razpisnimi pogoji predstavlja do 50 % celotne cene storitve oz. najvišji možni znesek v 
skladu z razpisnimi pogoji. 
 
Sredstva se črpajo iz proračunske postavke 421121. 
 
 

3.  Obveznosti pogodbenih strank 
 
Upravičenec se zavezuje, da bo en izvod podpisane pogodbe posredoval občini najkasneje v 8-ih 
dneh po prejemu, sicer se smatra, da od sklenitve pogodbe odstopa.  
 
Občina se zavezuje, da bo sredstva upravičencu nakazala na njegov račun št. 
______________________, ki je odprt pri ___________________ v roku 8 dni po prejemu 
podpisane pogodbe.  

 
 
 



 
 

4. Nadzor nad porabo sredstev 
 
Občina ima pravico do nadzora nad namensko porabo sredstev. Odgovorna oseba za izvajanje 
nadzora je Maja Kampoš Čuček. V kolikor občina ugotovi nenamensko porabo dodeljenih sredstev, 
lahko zahteva vrnitev vseh ali dela sredstev in sicer z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila do dneva vračila sredstev. 
 
Upravičenec dovoljuje občini preverjanje njegovih osebnih podatkov v okviru nadzora namenske 
porabe sredstev iz te pogodbe. 
 

5. Reševanje sporov 
 
Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne nesporazume primarno reševati z medsebojnim 
dogovarjanjem. 

 
V kolikor dogovor ne bi bil mogoč, si bosta prizadevali nesporazum rešiti z mediacijo oz. drugimi 
oblikami alternativnega reševanja sporov. Šele če ta dogovor ne bi bil mogoč, se zadeva preda v 
reševanje stvarno pristojnemu sodišču po sedežu Občine Rogatec. 

 
6. Protikorupcijska klavzula 

 
Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 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 organu ali 
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki 
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.  
 
Pogodbeni stranki sta dolžni spoštovati določbe o omejitvi poslovanja iz 35. in 36. člena Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 
3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri). 
 

7. Splošne določbe 
 
Kakršnekoli spremembe določil te pogodbe se dogovorijo z dodatkom k pogodbi. 
 
Ta pogodba je veljavno sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 1 (en) 
izvod. 
 
 
Številka zadeve:   
Datum:   Datum podpisa: 

  
OBČINA ROGATEC UPRAVIČENEC 
ŽUPAN  

 
Martin Mikolič  

_______________ 
 

 


