VZOREC POGODBE
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, ki jo zastopa županja mag. Olga
KARBA, univ. dipl. prav., (v nadaljevanju občina), matična številka 5874092, identifikacijska
številka za DDV 60214406, transakcijski račun št.: 01263-0100013693 odprt pri Banki
Slovenije

in

………………………………………………………………………………………...…………
davčna št.: …………………, ki ga zastopa …………………….………… (odgovorna oseba)
(v nadaljevanju: upravičenec)

skleneta

POGODBO
O DODELITVI SPODBUDE ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA
IN PODJETNIŠTVA V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2018
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da je bil na spletni strani občine Ljutomer objavljen Javni razpis za dodeljevanje spodbud
za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini Ljutomer za leto 2018,
- da je bil Javni razpis objavljen v skladu s Pravilnikom za dodeljevanje spodbud za razvoj
malega gospodarstva in podjetništva v občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 28/2016),
- da je upravičenec oddal popolno in pravočasno vlogo in tako uspešno kandidiral na
javnem razpisu,
- da je bila vloga upravičenca ocenjena in izbrana na osnovi izvedenega postopka
ocenjevanja vlog v skladu z merili iz razpisa in Pravilnika,
- da je bil s strani organa, ki odloča na prvi stopnji, izdan sklep o dodelitvi sredstev
št…….., z dne …………….. 2018,
- da so bila na podlagi zgoraj navedenega sklepa upravičencu dodeljena sredstva v višini, ki
je navedena v 3. členu te pogodbe, za namen spodbujanja malega gospodarstva in
podjetništva v Občini Ljutomer,
- da bo prejemnik pomoči dosledno upošteval in spoštoval podane uradne izjave, ki so
obvezna priloga pri Vlogi,
- da se sredstva dodeljujejo podjetnikom začetnikom.
2. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje upravičenih stroškov, upravičencu v obliki začetnih
investicij ter investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, v skladu z določili Javnega razpisa,
ki so nastali v koledarskem letu 2018 in so usklajeni s finančnim načrtom iz Vloge.
Upravičencu se sofinancira…………………………………………………………………….
………………………………………………………………… , v višini ……..……….EUR.
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3. člen
Občina se zavezuje, da bo do 31. 12. 2018, v skladu s to pogodbo izvedla izplačilo sredstev za
namen oz. upravičene stroške, določene v drugem členu te pogodbe, upravičencu na račun št.
……………………..…………………………………, odprt pri banki, ………………………
………………………………………………………... in nakazala denarna sredstva v višini
…………………………….. EUR (z besedo: …………………………………………evrov).
4. člen
Upravičenec se zavezuje:
- da bo naložba oz. projekt, ki je naveden v Vlogi, izveden v koledarskem letu 2018;
- da bo občini v roku 30 dni po zaključku koledarskega leta 2018 predložil vsa potrebna
dokazila o izvedenem projektu;
- da bo za naložbo vodil predpisano dokumentacijo določeno z javnim razpisom in s to
pogodbo ter jo hranil še najmanj 10 let po izvedenem izplačilu sredstev s strani občine;
- da bo dejavnost, za katero se dodeli spodbuda po tej pogodbi, opravljal še vsaj 3 leta po
dokončanju naložbe.
5. člen
Občina ima pravico nadzora nad namensko porabo dodeljenih sredstev in izvajanjem
aktivnosti upravičenca za izvedbo projekta oz. naložbe, ki je navedena v vlogi in tej pogodbi.
V kolikor občina v okviru opravljenega nadzora ugotovi kršitve opredeljene po tej pogodbi,
ali kršitve določil Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in
podjetništva v občini Ljutomer za leto 2018, ali kršitve določil Pravilnika za dodeljevanje
spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini Ljutomer (Uradno glasilo
slovenskih občin 28/2016), je upravičenec dolžan občini povrniti pridobljena sredstva po tej
pogodbi, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
6. člen
Upravičenec je dolžan občini povrniti pridobljena sredstva po tej pogodbi, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila
sredstev, v primerih, ko se ugotovi:
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
- da je upravičenec za isti namen pridobil finančna sredstva iz kakršnegakoli drugega
javnega vira,
- da upravičenec, za katero so bila dodeljene spodbude po tej pogodbi, ni opravljal
dejavnosti še vsaj 3 leta po dokončanju investicije,
- da upravičenec investicije, za katero je bila dodeljena spodbuda, ni ohranil vsaj 3 leta po
izplačilu sredstev,
- da projekt ni bil izveden v koledarskem letu 2018,
- da občini v roku 30 dni po zaključku koledarskega leta 2018 niso bila predložena vsa
potrebna dokazila o izvedenem projektu,
- da za naložbo ni vodil predpisane dokumentacije določene z javnim razpisom in s to
pogodbo ter je ni hranil še najmanj 10 let po izvedenem izplačilu sredstev s strani občine,
- da upravičenec ne spoštuje pravil razpisa in podanih izjav.
Upravičenec je dolžan vrniti sredstva na račun proračuna Občine Ljutomer v roku osem dni
od vročitve sklepa o vračilu sredstev.
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Predmet sofinanciranja po tej pogodbi, v roku treh let po datumu izplačila sredstev, na more
biti predmet pobota, kompenzacije, stečajne mase, rubeža ali drugega prisilnega dejanja
zaradi poravnave obveznosti upravičenca tretjim osebam.
Za primere iz prejšnjega odstavka je za informiranje tretjih oseb odgovoren upravičenec, sicer
mora vrniti pridobljena sredstva s pripadajočimi obrestmi vred.
Upravičenec je dolžan obvestiti občino o zgoraj navedeni morebitni nastali situaciji.
7. člen
Skrbnik pogodbe s strani občine je Branko Novak, skrbnik s strani upravičenca pa
………………………………………... .
8. člen
Upoštevajoč določbe prvega odstavka 14. čl. Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(ZIntPK) (Ur.l. RS št. 69/2011 – uradno prečiščeno besedilo) je nična vsaka 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
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- 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.
9. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru bo spore reševalo pristojno sodišče.
10. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
11. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka
prejme dva (2) izvoda.

Številka:
Datum:

403-2018/4205-

UPRAVIČENEC:

OBČINA LJUTOMER
mag. Olga KARBA, univ. dipl. prav.
ŽUPANJA
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