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POGODBA O IZVEDBI PROJEKTA 

»NOVA DELOVNA MESTA«  

  

Občina PODLEHNIK, Podlehnik 9, 2286 PODLEHNIK, matična št.: 1358278000, davčna št.: 

SI30569320, ki jo zastopa župan Marko MAUČIČ  (v nadaljevanju: Občina),  

  

in  

  

Ime in priimek, matična št.:_______________, davčna št.:________________,  TRR št.: 

________________________________  (v nadaljevanju: nosilec projekta) 

  

skleneta:  

  

POGODBO O SOFINANCIRANJU PROJEKTA 

»NOVA DELOVNA MESTA - samozaposlitev« 

  

1. Člen 

(uvodne določbe) 

  

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:  

1. je nosilec projekta oddal popolno ponudbo na Javno povabilo delodajalcem za 

sofinanciranje prispevka delodajalca na plače, zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih 

mestih v Občini PODLEHNIK - samozaposlitev, ki je bilo objavljeno na spletni strani 

Občine PODLEHNIK , in da je bila njegova ponudba sprejeta v okviru tega povabila (v 

nadaljevanju: projekt), ki je predmet te pogodbe, o čemer je bil obveščen s sklepom št. 

_________, z dne ________;  

2. sredstva, dodeljena po tej pogodbi, predstavljajo državno pomoč po shemi de minimis 

»Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini PODLEHNIK« (št. priglasitve: M001-

1358278-2014) z vsemi spremembami, dano z namenom ustvarjanja novih trajnih 

delovnih mest v Občini PODLEHNIK - samozaposlitev.   

  

2. Člen 

(predmet in namen pogodbe) 

  

Predmet te pogodbe je sofinanciranje dela stroškov prispevkov delodajalca za zaposlitev 

oseb na novo ustvarjena trajna delovna mesta v Občini PODLEHNIK - samozaposlitev.  

  

Namen projekta je spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju zaposlitev oseb. 

Namen pogodbe je uresničen, če nosilec projekta ohrani zaposlitev za obdobje najmanj 

štiriindvajset (24) mesecev neprekinjeno in za polni delovni čas 40 ur tedensko oz. krajši 

delovni čas, skladno z odločbo o invalidnosti, ob upoštevanju vseh predpisov.   

  

S to pogodbo se nosilec projekta zaveže, da bo zaposlil - samozaposlitev in sicer:  

  

- _________________, matična št.:________________,   

ter ji(m) zagotovil vse pravice v skladu s pogodbo o zaposlitvi in veljavnimi predpisi s 

področja delovnopravne, davčne in plačne zakonodaje.  
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Občina se zaveže, da bo nosilcu projekta izplačal upravičene stroške projekta iz 3. člena te 

pogodbe.   

  

3. Člen 

(upravičeni stroški projekta) 

  

Upravičen strošek projekta iz te pogodbe je subvencija za zaposlitev posamezne osebe, za 

poln delovni čas 40 ur tedensko za štiriindvajset (24) mesecev neprekinjeno v višini 75% 

stroška prispevka delodajalca na izplačano plačo.  

   

4. Člen 

(vrednost pogodbe) 

  

Načrtovana vrednost pogodbe za zaposlitev 1 osebe in znaša največ __________ EUR.   

  

Če nosilec projekta v roku, določenem v 7. členu te pogodbe, ne zaposli vseh oseb, 

določenih v 2. členu te pogodbe, se sklene aneks k pogodbi o zmanjšanju vrednosti te 

pogodbe.   

  

5. Člen 

(trajanje aktivnosti) 

  

Nosilec projekta izvaja pogodbene aktivnosti od prve zaposlitve osebe do predložitve 

popolnega Končnega poročila o izvedbi projekta »Nova delovna mesta« za zadnjo zaposlitev 

osebe.   

   

6. Člen 

(obdobje upravičenosti izdatkov) 

  

Občina bo sredstva izplačal najkasneje v 30 dneh od predložitve popolnega in potrjenega 

zahtevka nosilca projekta, vendar ne kasneje kot 30. 11. 2018.   

  

Skrajni rok za predložitev popolnega zahtevka za plačilo je 30. 11. 2018. Občina zahtevkov 

za plačilo, prejetih po tem roku, ne bo izplačala.  

  

7. Člen 

(obveznosti nosilca projekta) 

  

Nosilec projekta se zavezuje, da bo projekt izvedel tako, da bo:   

1. zaposlil osebo najkasneje v 30-ih koledarskih dneh po podpisu te 

pogodbe/aneksa oziroma v roku dogovorjenim z Občino,  

2. bo vključeno osebo ob nastopu dela seznanil z ukrepi, predpisanimi za varno 

delo, in jo usposobil za varno delo ter zagotavljal pogoje za varnost in zdravje 

pri delu v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu;  

3. vsako zaposlitev Občini izkazal s kopijo pogodbe o zaposlitvi, ki jo priloži k 

zahtevku za plačilo;  

4. vključeni osebi izplačeval plačo skladno s pogodbo o zaposlitvi na njen/njihov 

transakcijski račun oz. v skladu s Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem 

postopku (Ur. l. RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/2012-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201232&stevilka=1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201232&stevilka=1402
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ZDavP-2E in 19/2013) in izplačeval tudi druge prejemke skladno z veljavnimi 

predpisi s področja delovnopravne, davčne in plačne zakonodaje ter zanjo(e) 

plačeval obvezne prispevke iz plače, obvezne prispevke na plačo in akontacijo 

dohodnine;  

5. Občina najkasneje v roku osem (8) dni pisno obvestil, če bi prišlo do prenehanja 

pogodbe o zaposlitvi pred časom, dogovorjenim s to pogodbo, in posredoval 

kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi;  

6. v pogodbo o zaposlitvi obvezno vključil besedilo: Zaposlitev delno financira 

Občina PODLEHNIK;  

7. za zagotovitev revizijske sledi v spisu projekta hranil dokumentacijo v zvezi z 

izvedbo projekta (sklep o dodelitvi sredstev, pogodbo sofinanciranju, pogodbo o 

zaposlitvi, M-1/M-2 obrazec, zahtevek za plačilo, vmesno in končno poročilo) še 

deset (10) let po poteku izvedbe projekta;  

8. bo še deset (10) let po zadnjem prejetem plačilu omogočil tehnični, 

administrativni in finančni nadzor nad izvedbo predmeta pogodbe pristojnim 

organom Republike Slovenije in Evropske unije;  

9. vodil ločen knjigovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za vse 

transakcije v zvezi s projektom;  

10. bo zagotovil, da višina vseh prejetih javnih sredstev in sredstev EU za 

posamezno vključeno osebo ne bo presegla 75% upravičenih stroškov, nastalih 

v zvezi z njeno zaposlitvijo v pogodbeno dogovorjenem času ohranitve njene 

zaposlitve, (prispevki delodajalca/nosilca projekta) - intenzivnost pomoči. Kot 

prejeta sredstva se štejejo tudi olajšave, oprostitve ali vračila socialnih 

prispevkov do katerih sta upravičena nosilec projekta ali oseba na podlagi 

posebnih predpisov; 

11. upošteval predpise o varovanju osebnih podatkov zaposlenih.  

  

Nosilec projekta je dolžan spoštovati in upoštevati obveznosti iz tega člena pogodbe.  

  

8. Člen 

(obveznosti Občine) 

  

Občina se zavezuje, da bo projekt financiral tako, da bo upravičene stroške nosilcu projekta 

povrnil oz. plačal na podlagi prejetega(ih) popolnega(ih) in potrjenega(ih) zahtevka(ov) za 

plačilo (na Obrazcu št. 3/1 in 3/2: Zahtevek za plačilo upravičenih stroškov izvedbe projekta v 

okviru projekta »Nova delovna mesta«, ki je priloga dokumentacije javnega povabila).   

  

K zahtevku(om) za plačilo upravičenih stroškov za vsako osebo mora nosilec projekta 

predložiti kopijo(e) pogodb(e) o zaposlitvi, ki vsebuje(jo) navedbe, opredeljene v 7. točki 7. 

člena te pogodbe.  

  

Subvencijo za zaposlitev posamezne osebe bo Občina na podlagi dokazil o zaposlitvi 

izplačal v 2 delih in sicer 1. del po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju in predložitvi zahtevka 1 

ter drugi del po predložitvi zahtevka 2.  

  

Občina lahko obstoj zaposlitve na podlagi prijave v obvezna socialna zavarovanja preverjal v 

uradnih evidencah pred vsakim plačilom.   

  

Občina bo sredstva nakazal najkasneje v 30 dneh od potrditve popolnega zahtevka, ki ga 

nosilec projekta naslovi na Občino PODLEHNIK, na transakcijski račun nosilca projekta, št.: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201319&stevilka=659
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201319&stevilka=659
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__________________ (pri čemer mora biti navedeni transakcijski račun odprt v Republiki 

Sloveniji ter razviden iz registra transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve (AJPES).  

  

9. Člen 

(spremljanje in nadzor izvedbe ter varstvo podatkov) 

  

Pogodbeni stranki soglašata, da imajo Občina in pristojni organi Republike Slovenije ali 

pristojni organi Evropske unije ali od njih pooblaščeni izvajalci pravico tehničnega, 

administrativnega in finančnega spremljanja in vrednotenja izvajanja projekta ter nadzora 

nad porabo dodeljenih sredstev.   

  

Nosilec projekta soglaša, da Občina lahko spremlja izvedbo projekta z vpogledom v uradne 

evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Finančne uprave RS ter da 

Občina od ministrstva, pristojnega za delo, pridobi podatke iz uradnih evidenc Inšpektorata 

RS za delo o pravnomočno izrečenih globah za prekršek po Zakonu o preprečevanju dela in 

zaposlovanja na črno (Ur. list RS, št. 12/07 – UPB1, 29/10, 57/12 in 21/13 - ZUTD-A; v 

nadaljnjem besedilu pogodbe: ZPDZC) po datumu uveljavitve sprememb in dopolnitev.  

  

Nadzorni organi iz prvega odstavka tega člena lahko izvajajo spremljanje preko pisnih poročil 

nosilca projekta in kontrol na kraju samem pri nosilcu projekta praviloma na podlagi 

predhodnega obvestila. V primerih kontrole na kraju samem bo nosilec projekta omogočil 

vpogled v delovno okolje oseb(e), vključene(ih) v subvencionirano zaposlitev, računalniške 

programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Nosilec projekta se obvezuje, da 

bo sodeloval pri izvedbi teh kontrol, ter se nanje ustrezno pripravil.  

  

Nosilec projekta se zavezuje, da bo navedenim nadzornim organom takoj oz v primeru 

pisnega poziva najkasneje v roku osem (8) dni po prejemu poziva predložil vse dokumente, 

ki so kakorkoli povezani z izvedbo predmeta pogodbe.   

  

Občina se zavezuje, da bo v času trajanja ter po prenehanju pogodbe varoval kot poslovno 

skrivnost informacije in podatke, ki jih bo nosilec projekta določil kot poslovno skrivnost 

skladno z veljavno zakonodajo.  

  

  

 10. Člen 

(nenamensko porabljena sredstva) 

  

Namen te pogodbe je dosežen, če je bila zaposlitev ohranjena najmanj za dogovorjeno 

obdobje šestintrideset (36) mesecev neprekinjeno in za polni delovni čas 40 ur tedensko oz. 

sorazmerno krajši tedenski delovni čas v primeru zaposlitve invalida, ob tem pa je nosilec 

projekta upošteval predpise s področja delovnopravne, davčne in plačne zakonodaje.  

  

Za nenamensko porabo sredstev se šteje, če:  

  

1. je prišlo do prenehanja pogodbe o zaposlitvi pred iztekom pogodbeno dogovorjenega 

obdobja subvencioniranja zaposlitve;  

2. je nosilec projekta osebi spremenil polni delovni čas na krajši delovni čas, razen v 

primeru invalida v skladu z odločbo o invalidnosti;   

3. je ugotovljeno preseganje intenzivnosti pomoči, določene v 10. točki 7. člena;  
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4. je ugotovljeno, da je bila dokumentacija nosilca projekta, ki je bila podlaga za odobritev  

in plačilo sredstev, netočna, zavajajoča, lažna oz. ponarejena;  

5. je ugotovljeno, da nosilec projekta ne plačuje neto plač na način, določen v 4. točki 7. 

člena in/ali obveznih prispevkov iz plače in/ali obveznih prispevkov na plačo ter teh 

kršitev tudi v naknadno postavljenem roku ne odpravi;  

6. je ugotovljeno, da so bila sredstva po tej pogodbi izplačana nosilcu projekta, ki mu je 

bila po uveljavitvi ZPDZC-C, pravnomočno izrečena globa za prekršek po ZPDZC.   

  

Če Občina ugotovi nenamensko porabo sredstev iz te pogodbe, se z dnem te ugotovitve 

pogodba šteje za razvezano, nosilec projekta pa je v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve 

Občini dolžan vrniti celoten znesek prejetih sredstev za posamezno vključeno osebo s 

pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. V primeru, da nosilec projekta sredstev ne vrne 

v roku, tečejo zakonite zamudne obresti, ki so obračunane od dneva zamude do dneva 

vračila oz. plačila.  

  

11. Člen 

(neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti) 

  

V primeru, da nosilec projekta v skladu s 1. točko 7. člena te pogodbe ne realizira zaposlitve 

v ponudbi navedene osebe v roku 30 dni od dneva sklenitve te pogodbe, ali jih vključi v 

manjšem številu, kot je dogovorjeno s to pogodbo, lahko Občina odstopi od celotne pogodbe 

ali v obsegu nerealiziranih vključitev.  

    

12. člen   

(odstop od pogodbe) 

  

Občina ima pravico odstopiti od pogodbe, če po podpisu pogodbe ugotovi, da je bila nosilcu 

projekta po uveljavitvi ZPDZC-C pravnomočno izrečena globa za prekršek po ZPDZC in od 

takrat še ni preteklo 24 mesecev. Z odstopom od pogodbe izvajalec izgubi pravico do 

izplačila sredstev, dogovorjenih s to pogodbo, če pa so mu bila sredstva že izplačana, jih je 

po pozivu občine dolžan vrniti v roku 30 dni po prejemu zahteve, sicer dolguje tudi zakonite 

zamudne obresti, ki se obračunajo od dneva zamude do dneva vračila.  

  

13. Člen 

(prenos pogodbe in prepoved odstopa terjatve oziroma cesije) 

  

Nosilec projekta denarnih terjatev, ki izhajajo iz te pogodbe, ne bo prenesel na drugega 

(prepoved cesije). Prenos terjatev kljub temu dogovoru nima pravnega učinka.   

  

Prav tako nosilec projekta ne bo prenesel te pogodbe nekomu tretjemu, razen če Občina v to 

privoli pred prenosom. Če nosilec projekta prenese to pogodbo brez prehodnega soglasja 

Občine in ima to za posledico spremembo delodajalca oseb, ki so se zaposlile po tej 

pogodbi, je dolžan vrniti prejeta sredstva skladno z določili 10. člena te pogodbe.   

  

Prejšnji odstavek se ne nanaša na primere univerzalnega pravnega nasledstva nosilca 

projekta tj. na primere njegovega statusnega preoblikovanja po določbah Zakona o 

gospodarskih družbah in v primeru, ko zaradi smrti podjetnika njegov dedič nadaljuje 

zapustnikovo podjetje kot univerzalni pravni naslednik.  
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14. Člen 

(vrnitev sredstev) 

  

Sredstva, ki jih je nosilec projekta dolžan vrniti v primerih, določenih s to pogodbo, se 

nakažejo na podračun enotnega zakladniškega računa Občine PODLEHNIK št. 01372-

0100017567.   

  

Prehodne in končne določbe   

  

15. člen  

  

Za izvedbo te pogodbe je s strani nosilca projekta odgovoren(a_______ s strani Občine 

PODLEHNIK _____________.  

  

16. člen  

  

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te 

pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, bo spore reševalo 

pristojno sodišče v Ptuju.  

   

17. člen  

  

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe stranki določita s pisnim aneksom k tej 

pogodbi.  

18. člen  

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  

  

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 

po en (1) izvod.  

 

Številka:  

Datum: 

 

 

 

 

       

 

Občina PODLEHNIK 

          Župan 

   Marko MAUČIČ 

    Prejemnik sredstev: 
        

 

 


