
1. OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož, matična št.: 5883687000, davčna št.: 
29924464, ki jo zastopa župan Danijel VRBNJAK, mag. posl. ved  kot sofinancer 
 
in 
 
2. __________________________________________________________________,  
matična št.: ______________, davčna št.: _______________ kot prejemnik subvencije 
 
 
sklepata 

 
 

P  O  G  O  D  B  O 
o sofinanciranju samozaposlovanja 

 
 
kakor sledi: 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 
-  da je sofinancer na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 14/2016 in št. 
4/2018) objavil razpis za pridobitev sredstev za pospeševanje zaposlovanja za leto 2019 (Uradni 
vestnik Občine Ormož, št. ____/2019), 
- da je direktor občinske uprave na predlog komisije sprejel sklep št. 441-2/2019 4 18 z dne 
____________ 2019 o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja po pravilu "de minimis" 
prejemniku subvencije  za samozaposlitev, 
- da znašajo sredstva za pospeševanje zaposlovanja 1.470,00€ na osebo. 
 

2. člen 
  
Sofinancer se zaveže, da bo prejemniku subvencije za pospeševanje zaposlovanja kot nepovratno 
finančno pomoč za subvencioniranje samozaposlitve nakazal sredstva v višini 1.470,00 € na TRR 
______________________________________. 
 

3. člen 
 
Sredstva iz 2. člena te pogodbe bo sofinancer nakazal prejemniku subvencije 30. dan po predložitvi 
podpisane pogodbe in dokazila o zavarovanju za vrnitev sredstev v primeru: 
- da prejemnik subvencije preneha opravljati pridobitno dejavnost prej kot v enem letu od dneva 

samozaposlitve. 
 
 
 
 



4. člen 
 
Prejemnik subvencije se zaveže: 
- da ne bo prekinil delovnega razmerja, 
- da bo v primeru, da prekine delovno razmerje prej kot v enem letu od dneva sklenitve pogodbe 

o zaposlitvi za določen čas, sorazmerni del sredstev iz 1. člena te pogodbe, povečan za obrestno 
mero NLB za kratkoročna posojila, vrnil občini v roku 30 dni od ugotovitve komisije za 
dodeljevanje sredstev za pospeševanje zaposlovanja, 

- da bo po preteku enega leta sofinancerju dostavil dokazilo, da je izpolnil obveznost iz pogodbe. 
 
 

5. člen 
 

V primeru zamude pri vračilu sredstev iz 2. alineje 4. člena te pogodbe je prejemnik subvencije 
dolžan plačati zakonite zamudne obresti. 

 
6. člen 

 
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. list RS, št. 69/2011-UPB), 
je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno 
korist za: 
- pridobitev posla, 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, 
- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerimi je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 
 
Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz prejšnjega 
odstavka pomenila kršitev zakonskih določil. 
 
V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, 
je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe 
pregona. 
 

7. člen 
 
Za izvedbo pogodbe je s strani sofinancerja zadolžena mag. Karmen Štumberger, s strani 
prejemnika subvencije pa ______________. 
 

8. člen 
 
Vse morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali predvsem sporazumno. V kolikor 
sporazumna rešitev ne bo možna, bo spore reševalo pristojno sodišče. 
 
 



9. člen 
 
 
Pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 izvoda. 
 
 
Številka:441-2/2019  4  18 
Ormož, dne  ______________              Ormož, dne ____________ 
 
 

OBČINA ORMOŽ  
Danijel VRBNJAK, mag. posl. ved __________________________________ 

  

 
 
           
  
 


