UKREP 1: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje

OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU
Naziv vlagatelja:
Sedež vlagatelja:
Matična št. vlagatelja:

Davčna št.

Davčni zavezanec

Transakcijski račun:

DA

NE

odprt pri banki:

Priimek in ime odgovorne osebe (zakoniti zastopnik) :
Priimek in ime kontaktne osebe:
Tel. št. vlagatelja
E-mail vlagatelja:
Leto ustanovitve podjetja:
Pravna ali fizična oblika podjetja, ki je ustanovljena v skladu z zakonodajo v RS – izberi:
gospodarska družba
podjetnik posameznik

socialno podjetje (oddati uradno dokazilo o statusu socialnega
podjetja)
zadruga

Velikost enotnega podjetja - izberi:
mikro
malo
srednje
Glavna dejavnost podjetja in SKD številka:
Dejavnost podjetja, ki je predmet prijave:
Povprečno št. zaposlenih v letu 2020 (bilance):
Povprečno št. zaposlenih v letu 2021 (interni seznam zaposlenih):

Prijavljamo se na Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2021, ukrep: Spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest in samozaposlovanja.
Novo delovno mesto oziroma samozaposlitev predstavlja neto povečanje števila zaposlenih v
podjetju prijavitelja v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev (upoštevajo se podatki bilančnega
poslovanja v preteklem letu – v kolikor je podjetje že poslovalo). Oseba, ki se zaposluje bo zaposlena
za polni delovni 40 ur/teden oz. v skladu z odločbo o invalidnosti.

Kraj in datum: _____________

Žig podjetja
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Podpis odgovorne osebe

UKREP 1: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanje

SEDEŽ IN DEJAVNOST PODJETJA, ENOTNO PODJETJE
Sedež podjetja je na območju Občine Laško

DA

NE

Svojo dejavnost dejansko opravljamo na območju Občine Laško.

DA

NE

Ukrep zaposlitve oz. samozaposlitve bo izveden na območju Občine Laško

DA

NE

Podjetje opravlja dejavnost komercialno cestno tovorni prevoz

DA

NE

Podjetje opravlja dejavnost komercialno cestno tovorni prevoz in druge
dejavnosti ter v poslovnih knjigah ločeno vodi evidenco stroškov za druge
dejavnosti

DA

NE

Enotno podjetje – naše podjetje je povezano z drugimi podjetji in sicer – izberi
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov
drugega podjetja;
DA

NE

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega,
poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

DA

NE

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na
podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v
njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

DA

NE

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi
dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo
nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov
navedenega podjetja.

DA

NE

V kolikor ste zadevo zamolčali in je niste označili na podlagi resničnih dejstev že pri oddaji vloge na
javni razpis, bo vaša vloga zavržena (navajanje neresničnih podatkov).

Kraj in datum:

Žig podjetja

Podpis odgovorne osebe:
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IZJAVA ZA ENOTNO PODJETJE
Naziv in naslov vlagatelja:
Ime in priimek odgovorne osebe:

IZJAVLJA:
da

JE

NI

enotno podjetje (USTREZNO IZBERI) v skladu z drugim odstavkom 2. člena uredbe
1407/2013/EU*

Kot enotno podjetje* smo v razmerju z naslednjimi podjetji (obvezno izpolniti, če ste obkrožili JE):
Naziv podjetja ali samostojnega podjetnika ali ime in priimek fizične osebe,

Davčna številka

Naslov podjetja ali samostojnega podjetnika ali fizične osebe

___________________________
(kraj in datum)

______________________________
(žig in podpis odgovorne osebe)

* Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena uredbe 1407/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa
drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno
podjetje.
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IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV
S podpisom odgovorne osebe in žigom na tej izjavi potrjujemo:
- da izpolnjujemo vse pogoje, ki jih morajo imeti upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu,
- da se strinjamo in sprejemamo vse razpisne pogoje in merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
- da so vse navedbe, ki so podane v tej vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju,
- da so vse kopije dokumentov, ki so priložene k vlogi enake originalom,
- da se strinjamo z določili vzorca pogodbe, kar potrjujemo s podpisom vsake strani vzorca pogodbe,
- da se strinjamo z vsemi procesi, definiranimi v tem razpisu, načinom in vrstah zbiranja informacij in
podatkov,
- da bomo Občino Laško tekoče informirali o vseh spremembah podatkov, ki smo jih navedli v prijavi in
spremljajoči dokumentaciji,
- da smo seznanjeni z dejstvom, da je napačna navedba podatkov osnova za prekinitev morebitne sklenjene
pogodbe o sofinanciranju,
- da se zavedamo, da je vsako krivo navajanje neresničnih podatkov v predloženi vlogi po pravu Republike
Slovenije kaznivo dejanje.
- da naše podjetje ni iz sektorjev:
podjetja dejavna na področju ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba sveta (ES) št.
104/2000, podjetja, dejavna na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ali področju
predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:
1) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
2) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
- da nismo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
- da nismo podjetje v težavah (kapitalska neustreznost)
- da nismo podjetje v težavah in pridobivamo/bomo pridobili pomoč po posebnem programu za reševanje
in prestrukturiranje,
- imamo poravnane vse zapadle obveznosti do Republike Slovenije in Občine Laško. V kolikor je vloga v
postopku za reševanje, bomo imeli vse navedene obveznosti poravnane tudi v času reševanja vloge.
- nismo prejeli pomoč za izvajanje ukrepov na področju podjetništva iz proračuna Občine Laško, za katero
nismo izpolnili vseh zapadlih pogodbenih obveznosti v zadnjih treh letih,
- imamo plačane zapadle prispevke, plače in regres do zaposlenih,
- da se pomoč ne bo uporabila za namene pri izvozu oziroma za dejavnosti povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, kot pomoč, ki je neposredno povezana s količinami, z ustanovitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
- pomoč se ne bo uporabila za namene za prednostno rabo domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.
- da so vse naložbe ali druge aktivnosti, ki so prijavljene na javni razpis, so izvedene oziroma bodo izvedene
na območju Laškega, v roku, določenem v javnem razpisu.
- da nismo prejeli ali bomo prejeli drugo pomoč za iste upravičene stroške,
- da je vlogo podpisala zakonita oseba podjetja (uradno vpisana v sodni ali drug register),
- da bomo izvedli naložbo ali druge aktivnosti, upravičene po tem razpisu in Pravilniku v celoti in v skladu z
vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji,
- da ne bomo uporabljali naložbe oziroma izvajali aktivnosti v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
- da v prijavi na javni razpis in pri oddaji zahtevkov, niso oziroma ne bodo izvedeni posli povezanih oseb in
povezanih podjetij,
- da so poslovni dogodki in dokumentacija, ki je sestavni del vloge za javni razpis, je v skladu z veljavno
Zakonodajo (ni storjen prekršek),

Datum:

__________________

Žig in podpis vlagatelja
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IZJAVA VLAGATELJA O ŽE PREJETIH »DE MINIMIS« POMOČEH IN O DRUGIH ŽE
PREJETIH ALI ZAPROŠENIH POMOČEH
Naziv in naslov vlagatelja:
Ime in priimek odgovorne osebe:
Izjavljamo
1. da v obdobju zadnjih treh proračunskih let nisem/nismo (ustrezno obkrožiti) prejeli več kot 200.000 €
državnih pomoči po pravilu »de minimis« skupaj s sredstvi, za katere naprošamo v tem razpisu, ne glede
na obliko in namen pomoči (v primeru prejemnikov, ki delujejo v cesto prometnem sektorju, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000 €)
V primeru, da je bila v zadnjih treh letih prejeta »de minimis« pomoč, je potrebno navesti:
Namen pomoči (za
katere vrste
upravičenih
stroškov)

Oblika pomoči

Znesek

Datum prejetja

Ministrstvo
Sklad
Občina
Mednarodni viri

2. da za iste upravičene stroške nisem/nismo (ustrezno obkrožiti) prejeli ali zaprosili za druge pomoči. V
primeru, da je bila prejeta ali zaprošena druga pomoč za iste upravičene stroške, je potrebno navesti pri
katerih dajalcih in v kakšni višini, ter kdaj je bila prejeta oz. zaprošena:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. da z dodeljenim zneskom pomoči enotnemu podjetju ne bo presežena zgornja meja pomoči ter
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih (finančna sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar
pomeni, da skupna pomoč »de minimis« ne sme presegati 200.000 € v katerem koli obdobju treh
proračunskih let. Skupna pomoč »de minimis« dodeljena kateremukoli enotnemu podjetju, ki deluje v
cestno prometnem sektorju, pa ne sme presegati 100.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let.)

___________________________

______________________________

(kraj in datum)

(žig in podpis odgovorne osebe)
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IZJAVA VLAGATELJA št. 3 (dokazila)
Naziv in naslov vlagatelja:
Ime in priimek odgovorne osebe:
S podpisom odgovorne osebe in žigom na tej izjavi potrjujemo:
- Izrecno dovoljujemo, da lahko strokovne službe Občine Laško preverjajo verodostojnost dogodkov in
dokumentacije in veljavnost z zakonodajo, ki so sestavni del vloge, pri pristojnih davčnih in drugih
pristojnih organih, ki vodijo davčne in druge postopke. V kolikor poslovni dogodki in dokumentacija niso
verodostojni ali niso v skladju z veljavno zakonodajo (storjen prekršek), se izločijo iz pri ocenjevanju vloge
za javni razpis – se ne upoštevajo pri osnovi za odobritev nepovratnih sredstev.
- Izrecno dovoljujemo, da lahko strokovne službe Občine Laško po uradni dolžnosti pridobijo dokumentacijo
o registriranih dejavnostih podjetja iz sodnega registra, v kolikor je to potrebno oz. iz drugih uradnih
evidenc o registraciji vlagatelja.
- Izrecno dovoljujemo pridobitev podatkov o poslovanju našega podjetja iz uradnih evidenc. V kolikor lete ni mogoče pridobiti – so še v postopku obdelave, bom kot vlagatelj oddal ustrezna dokazila, ki so predmet
javnega razpisa.
- Izrecno dovoljujemo organu Občine Laško, da po uradni dolžnosti pridobi potrdilo o poravnanih
obveznosti do Republike Slovenije in Občine za leto 2020 ter pretekla leta.
- Izrecno dovoljujemo organu Občine Laško, da po uradni dolžnosti pridobi potrdilo o poravnanih zapadlih
obveznosti za prispevke, plače in regres do zaposlenih v našem podjetju.
- Izrecno izjavljamo, da nimamo omejitev do dodelitve sredstev pomoči v skladu z veljavno zakonodajo
(Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ipd.).
Za vse izjave in navedbe ter dokazila v razpisni dokumentaciji in zahtevkih za izplačilo sredstev
kazensko, materialno in odškodninsko odgovarjamo. Vse navedene izjave veljajo od datuma oddaje
vloge na javni razpis do datuma izpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s podpisano pogodbo
(najmanj dve leti po izvedeni transakciji sredstev).

Datum:

____________________

Žig in podpis vlagatelja
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IZJAVA VLAGATELJA O ZAPOSLITVI BREZPOSELNE OSEBE

Naziv in naslov vlagatelja:
Ime in priimek odgovorne osebe:

S podpisom odgovorne osebe in žigom na tej izjavi potrjujemo:

- Zaposlena oseba, ki je predmet prijave na javni razpis, še ni bila zaposlena v tem podjetju ali pri naših
povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in niso so bila za njeno zaposlitev že dodeljena
finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih.
- V primeru samozaposlitve, ki je predmet prijave na javni razpis, še niso bila dodeljena finančna sredstva
iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih.
- V primeru zaposlitve ali samozaposlitev registrirane brezposelna osebe, ki je predmet prijave na javni
razpis, oseba ni imela zadnjo zaposlitev pri vlagatelju, ki oddaja to vlogo ali njegovih povezanih podjetjih.

Datum:

____________________

Žig in podpis vlagatelja
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PRIJAVA NOVEGA DELOVNEGA DELOVNA MESTA OZ. SAMOZAPOSLITEV

Naziv in naslov vlagatelja:
Ime in priimek odgovorne osebe:
Zaposlitev (ustrezno označite):
a) samozaposlitev – oseba s stalnim bivališčem na območju Občine Laško, ki se je zaposlila v
gospodarski družbi, zadrugi ali kot samostojni podjetnik, kjer je sklenila delovno razmerje za polni čas
(40 ur/teden oz. v skladu z odločbo o invalidnosti). Samozaposlena oseba nima sklenjene pogodbe
o delovnem razmerju pri drugem delodajalcu.
b) registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju Laškega, prijavljene na Zavodu RS
za zaposlovanje v Laškem, najmanj 1 mesec pred to zaposlitvijo oziroma je bila v tem času vključena
v program javnih del pred to zaposlitvijo, ki je predmet prijave
c) iskalca prve zaposlitve s stalnim bivališčem na območju Občine Laško in se je pred to zaposlitvijo
šolala (uradno še vpisana v evidence izobraževalnih ustanov pred to zaposlitvijo) in je to njena prva
zaposlitev (ni bila registrirana kot brezposelna oseba, vpisana le v izobraževalne ustanove).
Ime in priimek osebe:
Naslov bivališča osebe:
EMŠO osebe:
Datum sklenitve delovnega razmerja v podjetju:
Delovno mesto osebe:
Stopnja izobrazbe:
Zaposlena za delovni čas

40 ur/teden

v skladu z odloč bo o invalidnosti

Oseba je sklenila delovno razmerje za najmanj 2 leti (pogodba, M-1 obrazec):
Priložen M-1 obrazec in fotokopijo pogodbe o sklenjenem delovnem razmerju:

drugo

DA

NE
DA

NE

Navedite razloge, zakaj ste odprli novo delovno mesto – natančen opis (največ 3000 znakov)
a) povečan obseg proizvodnje ali storitev (kateri proizvodi, stroji, storitve, količine)
b) registracija nove dejavnosti – opis aktivnosti, ki naj bi jih podjetje izvajalo v okviru nove dejavnosti,
navedite novo dejavnost
c) povečana prodaja (navedite količine povečane prodaje oz. promet, nove trge, so kupci že znani)
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Opis delovnega mesta in naloge, ki jih bo oz. jih opravlja opravljala oseba, ki je predmet prijave
na razpis (največ 3000 znakov)

Opis delovnih izkušenj in znanj, ki jih ima oseba, ki ste jo prijavili na javni razpis: (največ 3000
znakov)

Vlagatelj v nadaljevanju opiše, na kakšen način projekt vpliva k doseganju posameznih meril razpisa.
Strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja (največ 3000 znakov)
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Doseganje strategije razvoja občine Laško (največ 3000 znakov)

Datum:

____________________

Žig in podpis vlagatelja
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ODDANA DOKAZILA ZA DELOVNA MESTA OZIROMA SAMOZAPOSLITEV

Izjavljamo, da so priložili naslednja dokazila:
-

Datum:

Dokazila o registraciji podjetja oziroma smo podpisali izjavo za pridobitev dokumentov po uradni
dolžnosti (AJPES, sodni register, …).
Dokazila o plačanih obveznosti do RS oziroma smo podpisali izjavo za pridobitev dokumentov po
uradni dolžnosti (FURS, Občina ).
Dokazila o plačanih obveznosti za zapadle prispevke, plače in regres do zaposlenih v podjetju
oziroma smo podpisali izjavo za pridobitev dokumentov po uradni dolžnosti (FURS).
Dokazilo, da podjetje ni podjetje v težavah (ne sme biti starejše od 30 dni).
Oddane bilance in izkazi poslovanja za leto 2020 – žigosane in podpisane (lahko kopije)
Seznam zaposlenih v enotnem podjetju (vseh zaposlenih v vseh podjetjih po pravilu enotnega
podjetja)
Dokazilo o izobrazbi osebe, ki ste jo zaposlili na novo oziroma ste se samozaposlili.
Dokazilo o zaposlitvi osebe (odprto novo delovno mesto) potrjen (M-1) obrazec, fotokopija pogodbe
o zaposlitvi.

____________________

Žig in podpis vlagatelja
_____________________
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OBRAZEC OVOJNICA
(kopijo spodnje tabele izpolnite, izrežite in nalepite na sprednjo stran zaprte ovojnice)


(izpolni vlagatelj)
VLAGATELJ:

(izpolni Občina – glavna pisarna - vhodna štampiljka
za dokumente – datum in ura)

………………………………………………………………………………………………….
(Naziv/ime in priimek)
…………………………………………………………………………………………………..
(Naslov)
………………………………………………………………………………………………….
(Poštna številka in kraj)

OBČINA LAŠKO
MESTNA ULICA 2

NE ODPIRAJ – RAZPIS MALO
GOSPODARSTVO 2021 – UKREP 1

3270
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LAŠKO

VZOREC POGODBE
OBČINA Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, (v nadaljevanju: občina), ki jo zastopa župan Franc
Zdolšek, matična številka: 5874505, davčna številka: SI 11734612, transakcijski račun: 01257-0100003220
in
Podjetje/samostojni podjetnik____________________ (v nadaljevanju: prejemnik), ki ga zastopa
matična številka: davčna številka: Davčni zavezanec:
transakcijski račun:

DA NE

pri

skleneta naslednjo

Pogodbo o dodelitvi finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v
Občini Laško v letu 2021

Št. _____________/2021

I. Splošne določbe
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
1. Osnova za to pogodbo je 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 7. in 106f. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2021 (Uradni list RS, št. 82/19 in 174/20),
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Laško (Ur.l. RS,
št. 28/21; v nadaljevanju: Pravilnik), Mnenje o shemi pomoči »de minimis« Ministrstva za finance (št.
priglasitve: M001-5874505-2021), z dne 6. 4. 2021.
2. Da je bil prejemnik sredstev izbran na osnovi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško v letu 2021. Prejemniku je bila izdana
odločba o dodelitvi nepovratnih sredstev odločba št. _________ z dne ___________.
2. člen
Predmet pogodbe je dodelitev pomoči / nepovratnih proračunskih sredstev v obliki dotacije za kritje dela
upravičenih stroškov v skladu z vlogo, merili in kriteriji ter razpoložljivi proračunskimi sredstvi Občine Laško za
ukrep sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.
Prejemnik za upravičene stroške odpiranja novih delovnih mest oz. samozaposlitve, ki je predmet
sofinanciranja po tej pogodbi, ne sme pridobiti dodatnih javnih sredstev (ni dovoljeno dvojno financiranje
naložb za iste upravičene stroške).
Skupna vrednost dodeljene pomoči, enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let. Zagotavljanje integriranih storitev, pri čemer je
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dejanski prevoz le element, kot so selitvene storitve, poštne ali kurirske storitve, se ne štejejo za prevozno
storitev.
Če podjetje opravlja komercialno cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, za katere se uporablja zgornja
dovoljena meja pomoči do po pravilu »de minimis« 200.000,00 EUR, se uporablja zgornja meja pomoči v
višini 200.000,00 EUR za to podjetje le, če to podjetje ločeno vodi stroške poslovanja po dejavnostih v
komercialno cestnem tovornem prevozu in ločeno za druge dejavnosti, ter zagotovi, da korist za dejavnost
komercialno cestne prevoze tovora ne presega 100.000,00 EUR v dovoljenem obdobju.
Sredstva za razvoj podjetništva se dodeljujejo glede na vrsto ukrepov kot nepovratna sredstva na podlagi
pravil »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013. o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.

Prejemnik je v vlogi prijavil vsa podjetja, s katerimi je povezan in je podal resnične in dejanske podatke o
podjetjih (matične številke podjetja, naziv podjetja, naslov podjetja). Za vsa podjetja se upoštevajo določila
»Enotno podjetje« v skladu s Pravilnikom.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek razen v primeru, da vlagatelj ni zavezanec za DDV..

3. člen
Občina se obveže prejemniku dodeliti nepovratna proračunska sredstva v skupni višini _______ EUR
(pogodbeni bruto znesek pomoči de minimis) za:
-

__________________________;

Sredstva se dodeljujejo na podlagi Priglasitve sheme državne pomoči št. priglasitve: M001-5874505-2021, z
dne 6. 4. 2021 priglašene Ministrstvu za finance – sektor za spremljanje državnih pomoči).

Pogodba bremeni proračunsko postavko 05412 Pospeševanje zaposlovanja, Proračuna Občine Laško za
leto 2021.

Sredstva iz prejšnjega odstavka iz tega člena se prejemniku nakazala na podlagi predložitve zahtevka za
izplačilo sredstev, kateremu morajo biti priložena dokazila za uveljavljanje pomoči (kopije pogodbe o zaposlitvi,
M-1 obrazec, dokazilo o odprtju podjetja).
Zahtevek z vsemi dokazili o odprtju novih delovnih mest oz. samozaposlitvi, ki so bile prijavljene na javni razpis
in so bila zanje odobrena določena sredstva, mora prejemnik oddati najkasneje do 30. 11. 2021, v nasprotnem
primeru prejemnik ni upravičen do navedenih sredstev oz. lahko prejme navedena sredstva le v dovoljeni
višini, na podlagi oddanih dokazil. V kolikor so oddana dokazila v nižjem znesku, kot je bilo predvideno s to
pogodbo, se za določitev višine izplačila subvencije upošteva osnova na podlagi oddanih dokazil. Ne
upoštevajo se dokazila za poslovne dogodke, ki niso v skladu z veljavno zakonodajo in je storjen prekršek.
Niso osnova za dodelitev pomoči.
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Če Občina Laško sklene, da je potrebno zahtevek za izplačilo pomoči dopolniti ali spremeniti, določi
prejemniku rok, v katerem mora le-ta predložiti dopolnjen ali spremenjen zahtevek. Če prejemnik ne predloži
dopolnjenega ali spremenjenega zahtevka za izplačilo pomoči ali če le-ta še vedno ni ustrezen, Občina Laško
lahko odstopi o pogodbe in ni dolžna izplačati dodeljenih pomoči.

Če prejemnik ne odda ustrezne dokumentacije za izplačilo pomoči do 30. 11. 2021, izgubi pravico do
koriščenja pomoči de minimis, ki je bila opredeljena v tej pogodbi. Sredstva po tej pogodbi se lahko črpajo le
v letu 2021. V tem primeru prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve sredstev za naslednji dve leti.

4. člen
Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme uporabnik uporabljati izključno v skladu s pogoji,
navedenimi v javnem razpis, razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi ter veljavni zakonodaji.

5. člen
Občina se zaveže, da bo prejemniku nakazala znesek iz 3. člena te pogodbe najkasneje v roku 30 dni po
oddaji zahtevka za izplačilo sredstev z ustreznimi dokazili o odprtju novih delovnih mest oz samozaposlitve, ki
so bila prijavljena na transakcijski račun prejemnika. V kolikor bo potrebno na podlagi novih dejstev in
ugotovitev podpisati aneks k tej pogodbi ali izvesti notarski zapis za pogodbo oz. aneks, bodo sredstva
nakazana v roku 30 dni po podpisu aneksov oz. po podpisu notarskega zapisa pogodb oz. aneksov.

6. člen
Prejemnik sredstev mora na zahtevo Občine Laško vrniti prejeta sredstva po tej pogodbi
zamudnih obresti in nadomestitvi škode v primerih, ko Občina Laško ugotovi:
•
•
•
•
•

•
•
•

z zakonskih

da prejemnik pomoči projekta ni izvedel (za projekt se štejejo investicije ali druge oblike upravičenih
stroškov pri posameznih ukrepih) ali
da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na
podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe ali
da prejemnik nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ali
da prejemnik pomoči ob sklenitvi pogodbe ni dal pravih podatkov oziroma je dal zavajajoče izjave ter
ob drugih kršitev in nepravilnosti ali
da je upravičenec odtujil (prodal, daroval ali prekinil dejavnost) ali dal v najem objekt ali poslovne
prostore, sofinancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let in jih ni nadomestil z drugimi
večjimi poslovnimi prostori na območju Laškega ali
da upravičenec ne zagotavlja delovnih mest, sofinanciranih iz proračunskih sredstev, najmanj 2 leti
po prejemu sredstev in jih ni nadomestil z drugimi zaposlenimi osebami (ohranitev delovnih mest) ali
da prejemnik redno ne izplačuje plač/socialnih prispevkov ali
da je davčni dolžnik.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve
sredstev po pravilniku za naslednja tri leta.
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V kolikor upravičenec ne odda zahtevka do datumov navedenih v razpisu oz. naložbe ne izvede, izgubi pravico
do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

7. člen
Prejemnik se obvezuje:
•
•
•
•
•

izročiti menično izjavo in 2 bianco menici ob sklenitvi pogodbe
občino obvestiti takoj o statusnih spremembah podjetja,
novo delovno mesto ohraniti vsaj dve leti po prejeti pomoči
plačati vse stroške, ki bi nastali pri morebitni izterjavi obveznosti po tej pogodbi (tudi vse odvetniške,
sodne in morebitne druge stroške),
omogočiti občini pregled svojih knjig in poslovanja za čas veljavnosti pogodbene obveznosti za
naložbe, ki so predmet te pogodbe.

Prejemnik potrjuje in jamči, da:
• je seznanjen z dejstvom, da je ne/državna pomoč sofinancirana s strani proračuna Občine Laško in
se strinja, da se pri sofinanciranju upravičenih stroškov naložb/-e oz. aktivnosti upoštevajo predpisi, ki
veljajo za črpanje sredstev iz proračuna;
• je pogodbo ter vse druge listine v zvezi s to pogodbo podpisala oseba, ki je vpisana v Poslovni register
Slovenije pri AJPES-u oz. pri pristojnem sodišču kot zastopnik upravičenca za tovrstno zastopanje;
• ga je Občina Laško seznanila z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani
in ki bi lahko vplivali na odločitev Občine Laško o sklenitvi te pogodbe ter da so vsi podatki, ki jih je
posredoval Občini Laško v zvezi s to pogodbo resnični, popolni in nespremenjeni tudi v času njene
sklenitve.
V primeru kršitve katerekoli od zahtev iz členov te pogodbe lahko Občina Laško odstopi od pogodbe ter
zahteva vrnitev realne vrednosti pomoči/pomoči de minimis skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila pomoči/pomoči de minimis do dneva njihovega vračila v roku 15 dni po prejemu zahtevka za vračilo
pomoči/pomoči de minimis.
V primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev za
naslednja tri leta.
8. člen
Prejemnik je dolžan Občini Laško oziroma s strani občine pooblaščeni instituciji ter vsem ostalim institucijam,
vključenim v izvajanje razpisa, v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev, omogočiti nadzor nad porabo
sredstev tako, da je možna kontrola realizacije upravičenih stroškov naložb/-e ali aktivnosti ter vpogled v
celotno dokumentacijo v vsaki postavki naložbe/aktivnosti. Predstavniki Občine Laško, pristojnih ministrstev
ter Računskega sodišča Republike Slovenije imajo kadarkoli pravico do vpogleda v originalne dokumente, ki
so vezani na upravičene stroške naložb/-e, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi. Prejemnik mora hraniti
dokumentacijo na podlagi katere so bila odobrena sredstva, najmanj 5 let po nakazilu proračunskih sredstev.

9. člen
V primeru, da kdo v imenu ali na račun upravičencu, 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.
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10. člen
Skrbnik te pogodbe s strani občine je mag. Andrej Flis, s strani prejemnika pa _____________.

V kolikor bo občina za spremljanje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev angažirala neodvisne zunanje
ocenjevalce, se prejemnik obveže, da jim bo omogočil vpogled v dokumentacijo za naloge oz. naložbe, ki so
navedene v 3. in 5. členu te pogodbe.
11. člen

Vse spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če do sporazumne rešitve ne
pride, spor rešuje krajevno pristojno sodišče.

12. člen
Pogodba je napisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme Občina Laško po 2 (dva) enaka izvoda,
prejemnik pa 1 (en) enak izvod.

13. člen
Pogodba je veljavna z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

14. člen
Spremembe in dopolnitve te pogodbe lahko pogodbene stranke uredijo samo z aneksom k tej pogodbi.

Laško. _______ 2021

___________ dne ___________________

Št: _____________/ 2021

OBČINA LAŠKO
župan

________________________
direktor/-ica
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