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Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, matična št.: 1358278000, ID za DDV: SI 
30569320, ki jo zastopa župan Marko MAUČIČ (v nadaljevanju: občina) 
 
in 

Ime in priimek__________, davčna št.: __________, matična št.: _________, ki ga/jo  zastopa 

_______, (v nadaljevanju: končni prejemnik)  

 

skleneta 
P O G O D B O  

O DODELITVI DRŽAVNIH POMOČI – POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETIŠTVA V OBČINI 

PODLEHNIK ZA LETO 2017 

 

1. člen 

(1) Pogodbeni stranki ugotavljata: 

• da je bil na spletni strni Občine Podlehnik objavljen Javni razpis za pospeševanje razvoja 

podjetništva v Občini Podlehnik za leto 2018 (v nadaljevanju: javni razpis), 

• da se je končni prejemnik prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala 
Komisija, ki jo je imenoval župan s sklepom št.: _________ z dne _________, 
• da je Občina s sklepom št. ________ z dne ________  končnemu prejemniku odobrila sredstva v 
višini _______ EUR in sicer za Ukrep 1: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj v višini _______ EUR, ter Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in 
promocije na področju podjetništva v višini _______ EUR. 

(2) Sredstva se za pospeševanje podjetništva  dodeljujejo na podlagi Priglasitve sheme državnih 
pomoči »Pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva v občini Podlehnik« št. 
priglasitve M001 – 1358278-2014, priglašene pri Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de 
minimis«. Po pravilu »de minimis«, pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljene istemu upravičencu 
ne presega 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko 
ali namen pomoči. Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičena podjetja iz dejavnosti 
transporta, kmetijstva in ribištva. Občina Podlehnik je pri Ministrstvu za finance preverila podatke o že 
prejetih sredstvih v zadnjih treh letih. Na osnovi dopisa Ministrstva za finance št. 449-1/2017/549 z dne 
27. 10. 2017, je razvidno, da končni prejemnik z dodeljenimi sredstvi ne presega prej omenjenega 
limita. 
 

2. člen 

Sredstva iz 1. člena te pogodbe se prejemniku dodelijo iz proračuna občine Podlehnik za leto 2018 iz  

proračunske postavke 1402101-pospeševanje razvoja malega gospodarstva. 

 

3. člen 

Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala na podlagi predložitve zahtevka za izplačilo 
sredstev in dveh podpisanih izvodov pogodbe. V kolikor končni prejemnik ne dostavi predpisane 
dokumentacije v roku 8 dni od prejema pogodbe pomeni, da odstopa od pogodbe. 
 

4. člen 

(1) Občina bo sredstva iz 1. člena te pogodbe nakazala v letu 2018.  

(2) Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun končnega prejemnika št.:  

5. člen 

Končni prejemnik se zavezuje: 

 da investicije ne bo uporabljal v nasprotju z namenom dodelitve sredstev, 

 da bo se bo investicija ohranila najmanj 2 leti, 

 da bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev, 

 da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega 
značaja, lahko objavljajo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o naložbi in prejemniku 
pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov, 

 da bo v roku 8. dni od prejema pogodbe na občino dostavil zahtevek in tri podpisane izvode 
pogodbe.  Kasneje dostavljeni zahtevki ne bodo upravičeni do nakazila sredstev. 
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6. člen 

(1) Končni prejemnik se strinja, da ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, da je 

za iste upravičene stroške in za isti namen pridobil oz. je v postopku pridobivanja sredstev iz 

kateregakoli drugega javnega vira. 

 

(2) Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe, 
preverja komisija za obravnavo prispelih vlog na javni razpis.  
 
(3) V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena 
ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila pogodbe 
ali razpisa, je občina na predlog komisije za obravnavo vlog upravičena zahtevati vračilo dodeljenih 
sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila sredstev 
končnemu prejemniku dalje. 
 

7. člen 

Morebitne spremembe te pogodbe so možne le pisno s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. 

 

8. člen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor to ne, pa pred 

stvarno pristojnim sodiščem, ki je krajevno pristojno za naročnika. 

 

9. člen 

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatev, ki jo ima do 
naročnika iz naslova te pogodbe , zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi osebi, brez 
izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika. 
 

10. člen 

Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge 

pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, 

ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, 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 ali posredniku. 

 

11. člen 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od podpisa pogodbe. 

 
12. člen 

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme občina tri (3) izvode in končni 

prejemnik en (1) izvod. 

 

 

 

 

                      Številka:  

                      Datum:   

  

   Podpis prejemnika Občina Podlehnik 

Marko MAUČIČ 

župan 

 


