
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, davčna številka 29941318, ki jo 
zastopa župan Franc Vovk (v nadaljevanju naročnik) 
 
in 
 
______________________________________________, ki ga zastopa /katerega nosilec je 
_______________, davčna številka __________________, (v nadaljevanju prejemnik), 
 
skleneta 
 
 

P  O  G  O  D  B  O  
O DODELITVI SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE  ZAPOSLOVANJA MALEGA GOSPODARSTVA V 

OBČINI DOLENJSKE TOPLICE ZA LETO 2019 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil na podlagi Odloka o proračuna Občine Dolenjske 
Toplice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 2/19), Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 
84/15) na spletnih straneh Občine Dolenjske Toplice www.dolenjske-toplice.si  objavljen javni razpis za 
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja malega gospodarstva v 
Občini Dolenjske Toplice za leto 2019.  
 
Prejemnik je v razpisnem roku vložil prijavo na javni razpis, ki jo je pregledala in ovrednotila Komisija za 
obravnavo vlog prispelih na javni razpis. Na osnovi predloga komisije in sklepa župana št________ z 
dne ________ se prejemniku izplačajo sredstva v višini ___________evrov.  
 

2. člen 
 
Prejemnik je dne, _______________ realiziral dodatno zaposlitev 
____________________/samozaposlitev.    
Za realizacijo zaposlitve bo naročnik prejemniku izplačal ________evrov  proračunskih sredstev. 
Sredstva se izplačajo iz proračunske postavke št. 10003, konto 410299 »Sofinanciranje novih 
zaposlitev« do 31. 12. 2019. 
 
Sredstva so, glede na mnenje Ministrstva za finance (št. priglasitve: M002-1365720-2015), dodeljena po 
pravilu »de minimis«. Prejemnik mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev te 
pomoči, deset let od datuma prejema.  
 

3.  člen  
 
Sredstva iz 2. člena te pogodbe se nakažejo na račun prejemnika številka: ________________, odprt 
pri __________________  
 

4. člen 
 
Prejemnik se zavezuje, da bodo sredstva porabljena namensko za stroške nastale ob dodatni 
zaposlitvi/samozaposlitvi. 

http://www.dolenjske-toplice.si/


Zaposlitev/samozaposlitev iz 2. člena te pogodbe mora trajati najmanj 24 mesecev. Prejemnik je dolžan 
po preteku 2 let _______________ dostaviti ustrezna dokazila o zaposlitvi. Če se 
zaposlitev/samozaposlitev iz 2. člena te pogodbe prekine pred iztekom dveh let, mora prejemnik vrniti 
proračunska sredstva v roku 30 dni od poziva s strani naročnika. Trajanje zaposlitve preveri komisija 
naročnika, ki jo s posebnim sklepom imenuje župan za pregled prispelih vlog na javni razpis. 
 
V primeru nenamenske porabe pomoči iz občinskega proračuna je prejemnik dolžan sredstva takoj vrniti 
v enkratnem znesku z zakonitimi zamudnimi obrestmi.   
 

5. člen 
 

V kolikor kdo v imenu in na račun druge 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,  
 

je ta pogodba nična.  
6. člen  

 
Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 
pristojno sodišče v Novem mestu. 
 

7. člen 
 

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  
 

8. člen 
 

Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, prejemnik pa en (1) 
izvod.  
 
 
 
Številka:       Številka:   
Datum:        Datum:  
 
 
 
Prejemnik:  Občina Dolenjske Toplice 

Župan 
Franc Vovk 

 


