
VZOREC POGODBE 

 
……………………………………. (Občina), 
 ….. ……………………………….. (naslov), 
matična številka: ……………………., 
davčna številka: ……………………., 
številka TRR: …………………… odprtega pri Banki Slovenije, 
ki jo zastopa župan/ja …………………………. , 
(v nadaljevanju: Občina) 
 
in  
 
…………………………………….(družba/podjetnik),  
………………………………………. (naslov), 
matična številka …………………… 
davčna številka ……………………, 
številka TRR ………………… odprtega pri  …………………………, 
ki ga zastopa ……………………..  
(v nadaljevanju: upravičenec) 
 
 
Skleneta 
 
 

POGODBO št.: __________________ 
o subvencioniranju obrestne mere podjetniških posojil v Občini _________ v letu 2022 

 
Uvodne ugotovitve 

1. člen 
Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata: 

- da je bilo dne 1. 4. 2022 na spletni strani www.rc-nm.si ter oglasni deski in na spletni strani 
Občine objavljeno Povabilo »Sofinanciranje obrestne mere podjetniških posojil na območju 
Dolenjske v letu 2022« (v nadaljevanju: Povabilo) o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini za leto 2022; 

- da je upravičenec uspešno kandidiral na javnem razpisu; 
- da je bila prijava upravičenca izbrana na osnovi izvedenega postopka ocenjevanja prijav; 
- da so bila na podlagi izvedenega postopka upravičencu dodeljena sredstva v višini, navedeni 

v 3. členu te pogodbe, za namen subvencioniranja obrestne mere; 
- da se pomoč dodeljuje kot pomoč po pravilu 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 (Uradni list EU L 352, 24.12.2013); 

- da se sredstva dodeljujejo na podlagi Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči (št. 
priglasitve: M001-1227319-2017 z dne 16.3.2017) priglašene pri Ministrstvu za finance v 
skladu s pravilom '' de minimis''. Skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne sme 
preseči praga 200.000,00 EUR v obdobju treh proračunskih let, pred vključno zadnjo 
dodelitvijo takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči, v primeru podjetij, ki 
delujejo v cestno prometnem sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.000,00 
EUR.  

 
 
 

http://www.rc-nm.si/


Predmet pogodbe 
2. člen 

Občina bo iz namenskih sredstev proračuna Občine upravičencu dodelila sredstva iz občinskega 
proračuna za leto 2022. Sredstva se dodelijo za namen »Subvencioniranje obrestne mere«, po pravilu 
»de minimis«. 
  
Višina dodeljenih sredstev 

3. člen 
Pogodbeni stranki soglašata, da se na osnovi določil Povabila in sklepa o dodelitvi sredstev 
upravičencu nakaže sredstva v višini ___________________ EUR. 
 
Občina bo iz namenskih sredstev proračuna upravičencu dodelila sredstva iz občinskega proračuna za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Sredstva se dodelijo z namenom delnega/celotnega 
subvencioniranja obrestne mere po pravilu de minimis. 
 
Sredstva, nakazana v skladu s to pogodbo, so nepovratna in se črpajo iz sredstev proračuna občine, iz 
proračunske postavke ____________________________. 
 
Način izplačila 

4. člen 
Sredstva iz prejšnjega člena te pogodbe, ki predstavljajo pomoč, dodeljeno po pravilu de minimis v 
skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013, nakaže Občina na račun upravičenca 30. dan po 
sklenitvi te pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bodo sredstva po tej pogodbi nakazana na račun upravičenca št.:  
______________________________ odprt pri ___________________. 
 
Sredstva iz prejšnjega člena te pogodbe so namenska in predstavljajo delno vračilo upravičenih 
stroškov obrestne mere za podjetniško posojilo. V primeru da je upravičenec prejel sredstva Občine 
na osnovi neresničnih ali zavajajočih podatkov, je upravičenec dolžan že prejeta sredstva Občini vrniti 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema sredstev do dneva izdaje zahteve za 
njihovo vračilo.  
 

5. člen 
Skrbnik pogodbe s strani Občine je _______________, s strani prejemnika pa je odgovorna oseba 
____________________________. 
 

6. člen 
Upravičenec se strinja, da ni upravičen do izplačila sredstev, če se v postopku ugotovi, da je za iste 
upravičene stroške in za isti namen pridobil oz. je v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli 
drugega javnega vira.  
 
Občina lahko odstopi od pogodbe in preneha s subvencioniranjem oziroma zahteva vračilo danih 
finančnih sredstev, v kolikor upravičenec ne izpolnjuje pogojev iz te pogodbe. V kolikor se ugotovi, da 
sredstva niso bila porabljena za namen, za katera so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi 
neresničnih podatkov oz. so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti vsa 
prejeta sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se zaračunajo od 
dneva nakazila subvencije do dneva vračila. Poleg tega izgubi upravičenec pravico do prijave na 
Povabilo Subvencije obrestne mere podjetniških posojil na območju Dolenjske, ki jih bo Občina 
objavila v naslednjih treh proračunskih letih.   
 
 



Protikorupcijska klavzula 
 

7. 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.  
 

8. Člen 
 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki razreševali sporazumno. V primeru, da do 
sporazuma ne pride bosta spor reševala s pomočjo mediatorja pri Društvo mediatorjev Slovenije. V 
skrajnem primeru je za reševanje spora pristojno sodišče v Novem mestu. 
 

9. Člen 
 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je sestavljena v treh izvodih 
od katerih Občina prejme dva izvoda, en izvod pa upravičenec. 
 
 
Številka: _________________ 
Datum: __________________ 
 
 
 
Občina _____________:                                                                                        Upravičenec:  

 
 _________________                                                                               ________________________ 
 Ime in Priimek 
         ŽUPAN 
 
 

 


