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** vzorec pogodbe  - podpišite na vsako stran – kar pomeni, da ste seznanjeni z njeno vsebino ** 
Občina Laško lahko spremeni določene dele pogodbe, glede usklajevanja zadev z veljavno zakonodajo, 
zavarovanje obveznosti, ipd. 
 
OBČINA Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, (v nadaljevanju: občina), ki jo zastopa župan Franc 
Zdolšek, matična številka: 5874505, davčna številka: SI 11734612, transakcijski račun: 01257-0100003220 
 
in  
 
Podjetje/samostojni podjetnik  ______________________ (v nadaljevanju: prejemnik), ki ga zastopa 
____________________________________________ 
matična številka: ___________    davčna številka:  __________     Davčni zavezanec:  DA   NE 
transakcijski račun: _________- _____________________ pri________________________________  
skleneta naslednjo  
 

Pogodbo o dodelitvi finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v 
Občini Laško v letu 2017 

 
Št. xxxxx-____ /2017 

 
 

I. Splošne določbe 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 
1. Osnova za to pogodbo je 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UBP2, 76/2008, 
79/2009, 51/2010), 7. in 106f. člen Zakona o javnih financah (Ur.l.RS št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr., 
101/2013), Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017 (Ur.l.RS 104/2015), Pravilnik o  dodeljevanju 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško (Ur.l. RS, št. 39/2015; v 
nadaljevanju: Pravilnik), Mnenje o shemi pomoči »de minimis« Ministrstva za finance (št. priglasitve: M001-
5874505-2015, z dne 12. 6. 2015. 
 
2.  Da je bil prejemnik sredstev izbran na osnovi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2017, Prejemniku je bil izdan 
sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev spis št. ______/2017  z dne _________ 2017. 

 
2. člen 

 
Predmet pogodbe je dodelitev pomoči / nepovratnih proračunskih sredstev v obliki dotacije za kritje dela 
upravičenih stroškov v skladu z vlogo, merili in kriteriji ter razpoložljivi proračunskimi sredstvi Občine Laško 
za ____________________________________________________________  
 
Prejemnik za upravičene stroške odpiranja novih delovnih mest oz. samozaposlitve, ki je predmet 
sofinanciranja po tej pogodbi, ne sme pridobiti dodatnih javnih sredstev (ni dovoljeno dvojno financiranje 
naložb za iste upravičene stroške). 

 
Skupna vrednost dodeljene pomoči, enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru 
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let. Zagotavljanje integriranih storitev, pri čemer je 
dejanski prevoz le element, kot so selitvene storitve, poštne ali kurirske storitve, se ne štejejo za prevozno 
storitev.  
 
Če podjetje opravlja komercialno cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, za katere se uporablja 
zgornja dovoljena meja pomoči do po pravilu »de minimis« 200.000,00 EUR,  se uporablja zgornja meja 
pomoči v višini 200.000,00 EUR za to podjetje le, če to podjetje ločeno vodi stroške poslovanja po 
dejavnostih v komercialno cestnem tovornem prevozu in ločeno za druge dejavnosti, ter zagotovi, da korist 
za dejavnost komercialno cestne prevoze tovora ne presega 100.000,00 EUR v dovoljenem obdobju. 
 
Sredstva za razvoj podjetništva se dodeljujejo glede na vrsto ukrepov kot nepovratna sredstva na podlagi 
pravil »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013. o uporabi 
členov 107 in  108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.  
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Prejemnik je v vlogi prijavil vsa podjetja, s katerimi je povezan in je podal resnične in dejanske podatke o 
podjetjih (matične številke podjetja, naziv podjetja, naslov podjetja). Za vsa podjetja se upoštevajo določila 
»Enotno podjetje« v skladu s Pravilnikom. 
 
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 
 

3. člen 
 
Občina se obveže prejemniku dodeliti nepovratna proračunska sredstva v skupni višini 
__________________________ EUR (pogodbeni bruto znesek pomoči/pomoči de minimis) za:  

- ________________________________; 
 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi Priglasitve sheme državne pomoči (št. priglasitve: M001-5874505-2015 z 
dne, 12. 6. 2015, priglašene Ministrstvu za finance – sektor za spremljanje državnih pomoči).  
 
Pogodba bremeni proračunsko postavko 05412 Pospeševanje zaposlovanja Proračuna Občine Laško za 
leto 2017, konto 4119994. 
 
Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se prejemniku dodelijo pod pogojem, da prejemnik odda vsa 
ustrezna dokazila o odprtju novih delovnih mest oz. samozaposlitve, ki so bile prijavljene na javni razpis in so 
bila zanje odobrena določena sredstva, najkasneje do 15. 6. 2017 (osnova za izplačilo sredstev), v 
nasprotnem primeru prejemnik ni upravičen do navedenih sredstev oz. lahko prejme navedena sredstva le v 
dovoljeni višini, na podlagi oddanih dokazil. V kolikor so oddana dokazila v nižjem znesku, kot je bilo 
predvideno s to pogodbo, se za določitev višine izplačila subvencije upošteva osnova na podlagi oddanih 
dokazil. Ne upoštevajo se dokazila za poslovne dogodke, ki niso v skladu z veljavno zakonodajo in je storjen 
prekršek. Niso osnova za dodelitev pomoči/pomoči de minimis. 
 
Če Občina Laško sklene, da je potrebno zahtevek za izplačilo pomoči/pomoči de minimis dopolniti ali 
spremeniti, določi prejemniku rok, v katerem mora le-ta predložiti dopolnjen ali spremenjen zahtevek. Če 
prejemnik ne predloži dopolnjenega ali spremenjenega zahtevka za izplačilo pomoči/pomoči de minimis ali 
če le-ta še vedno ni ustrezen, Občina Laško lahko odstopi o pogodbe in ni dolžna izplačati dodeljenih 
pomoči/pomoči de minimis. 
 
Če prejemnik  ne odda ustrezne dokumentacije za izplačilo pomoči/pomoči de minimis do 15. 6. 2017, izgubi 
pravico do koriščenja pomoči/pomoči de minimis, ki je bila opredeljena v tej pogodbi. Sredstva po tej pogodbi 
se lahko črpajo le v letu 2017. 
 

4. člen 
 
Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme uporabnik uporabljati izključno v skladu s pogoji, 
navedenimi v javnem razpis, razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi ter veljavni zakonodaji.  
 
 
 

 
 

5. člen 
 
Občina se zaveže, da bo prejemniku nakazala znesek iz 3. člena te pogodbe najkasneje v roku 30 dni po 
oddaji zahtevka za izplačilo sredstev z ustreznimi dokazili o odprtju novih delovnih mest oz samozaposlitve, 
ki so bila prijavljena na transakcijski račun prejemnika. V kolikor bo potrebno na podlagi novih dejstev in 
ugotovitev podpisati aneks k tej pogodbi ali izvesti notarski zapis za pogodbo oz. aneks, bodo sredstva 
nakazana v roku 30 dni po podpisu aneksov oz. po podpisu notarskega zapisa pogodb oz. aneksov. 
 

6. člen 
 
Občina Laško lahko zahteva vračilo nepovratnih sredstev po tej pogodbi ob plačilu zakonskih zamudnih 
obresti in nadomestitvi škode, v primerih ko Občina Laško ugotovi: 

 da je bila dokumentacija prejemnika sredstev, ki je bila podlaga za odobritev sredstev neresnična, 
napačna ali namerno zamolčana; 

 da so bila sredstva pridobljena nezakonito; 
 da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; 
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 da je upravičenec za isti namen prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov oziroma drugih 
javnih virov; 

 da je upravičenec odtujil (prodal, daroval ali prekinil dejavnost) ali dal v najem objekt ali poslovne 
prostore, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let in jih ni nadomestil z drugimi 
večjimi poslovnimi prostori na območju Laškega; 

 da upravičenec ne zagotavlja delovnih mest, sofinanciranih iz proračunskih sredstev,  najmanj 2 leti  
po prejemu sredstev in jih ni nadomestil z drugimi zaposlenimi osebami (ohranitev delovnih mest), 

 v vseh drugih primerih, ki jih določa zakon ali kak drug predpis.  
 

7. člen 
 

Prejemnik se obvezuje: 
 izročiti menično izjavo in 2 bianco menici ob sklenitvi pogodbe 
 občino obvestiti takoj o statusnih spremembah podjetja, 
 novo delovno mesto ohraniti vsaj dve leti po prejeti pomoči 
 plačati vse stroške, ki bi nastali pri morebitni izterjavi obveznosti po tej pogodbi (tudi vse odvetniške, 

sodne in morebitne druge stroške), 
 omogočiti občini pregled svojih knjig in poslovanja za čas veljavnosti pogodbene obveznosti za 

naložbe, ki so predmet te pogodbe. 
 
Prejemnik potrjuje in jamči, da:  

 je seznanjen z dejstvom, da je ne/državna pomoč sofinancirana s strani proračuna Občine Laško in 
se strinja, da se pri sofinanciranju upravičenih stroškov naložb/-e oz. aktivnosti upoštevajo predpisi, 
ki veljajo za črpanje sredstev iz proračuna;  

 je pogodbo ter vse druge listine v zvezi s to pogodbo podpisala oseba, ki je vpisana v Poslovni 
register Slovenije pri AJPES-u oz. pri pristojnem sodišču kot  zastopnik upravičenca za tovrstno 
zastopanje;  

 ga je Občina Laško seznanila z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani 
in ki bi lahko vplivali na odločitev Občine Laško o sklenitvi te pogodbe ter da so vsi podatki, ki jih je 
posredoval Občini Laško v zvezi s to pogodbo resnični, popolni in nespremenjeni tudi v času njene 
sklenitve.  

 
V primeru kršitve katerekoli od zahtev iz členov te pogodbe lahko Občina Laško odstopi od pogodbe ter 
zahteva vrnitev realne vrednosti pomoči/pomoči de minimis skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila pomoči/pomoči de minimis do dneva njihovega vračila v roku 15 dni po prejemu zahtevka za 
vračilo pomoči/pomoči de minimis. 
 
 

8. člen 
 

Prejemnik je dolžan Občini Laško oziroma s strani občine pooblaščeni instituciji ter vsem ostalim institucijam, 
vključenim v izvajanje razpisa, v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev, omogočiti nadzor nad 
porabo sredstev tako, da je možna kontrola realizacije upravičenih stroškov naložb/-e  ali aktivnosti ter 
vpogled v celotno dokumentacijo v vsaki postavki naložbe/aktivnosti. Predstavniki Občine Laško, pristojnih 
ministrstev ter Računskega sodišča Republike Slovenije imajo kadarkoli pravico do vpogleda v originalne 
dokumente, ki so vezani na upravičene stroške naložb/-e, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi. 
Prejemnik mora hraniti dokumentacijo na podlagi katere so bila odobrena sredstva,  najmanj 5 let po 
nakazilu proračunskih sredstev. 
 

9. člen 
 
V primeru, da kdo v imenu ali na račun upravičencu, 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, je ta pogodba 
nična. 
 

10. člen 
 
Skrbnik te pogodbe s strani občine je _______________, s strani prejemnika pa _____________ . 
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V kolikor bo občina za spremljanje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev angažirala neodvisne 
zunanje ocenjevalce, se prejemnik obveže, da jim bo omogočil vpogled v dokumentacijo za naloge oz. 
naložbe, ki so navedene v 3. in 5. členu te pogodbe. 
 

11. člen 
 

Vse spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če do sporazumne rešitve ne 
pride, spor rešuje krajevno pristojno sodišče. 
 

12. člen 
 
Pogodba je napisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme Občina Laško po 2 (dva) enaka izvoda, 
prejemnik pa 1 (en) enak izvod.  
 

13. člen 
 
Pogodba je veljavna z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  

 
14. člen 

 
Spremembe in dopolnitve te pogodbe lahko pogodbene stranke uredijo samo z aneksom k tej pogodbi. 
 
Laško. _______  2017                                                              dne ___________________ 
Št: xxx/_________ 2017   
 
 
 
 
OBČINA LAŠKO                                                                   ________________________              
         župan                                                                                                direktor/-ica               


