P R I J A V A

NA JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE PROGRAMOV
PRIPRAVNIŠTVA IN ZAPOSLITEV ISKALCEV ZAPOSLITVE

V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2006/07
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PODATKI O DELODAJALCU
za program: spodbujanje pripravništva in novih zaposlitev iskalcev zaposlitve v
občini Divača za leto 2006/07

Naziv organizacije:
Naslov:

Priimek in ime odg. osebe

Občina sedeža:
Telefon:
Matična št.:
Banka:
Šifra dejavnosti:
Kratek opis dejavnosti:

e-mail:
Fax:
ID za DDV:
Transak. račun:

Pogoji za realizacijo programa (zaposlitve) - kratek opis delovnega mesta in stopnja
zahtevane izobrazbe:

Datum zaposlitve in čas trajanja zaposlitve:

Kraj in datum:_______________
Ime in priimek kontaktne osebe:

Odgovorna oseba:

_________________________
_________________________

____________________
m.p.

Telefon:_______________________
Fax:__________________________
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____________________

PRILOGE za DELODAJALCA:
-

-

Izjava delodajalca, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali
likvidacijskem postopku, da je prenehal poslovati na podlagi sodne in druge
prisilne odločbe, da ima poravnane davke, prispevke in druge obveznosti, da ima
poravnane poslovne obveznosti ter, da zaposlitev predstavlja dodatno zaposlitev
(priloga vzorec izjave);
številka potrjenega obrazca potrebe po delavcu (PD-1), oziroma če le-ta še ni bil
vložen, izpolnjen nov obrazec potrebe po delavcu;
finančna konstrukcija, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa
(priloga obrazec);
za pravne osebe: redni izpis iz sodnega registra,
za samostojne podjetnike: potrdilo, da je ponudnik vpisan pri davčnem uradu,
izjava o predložitvi bianco menice in menične izjave (priloga obrazec).
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PODATKI O BREZPOSELNI OSEBI
za program: spodbujanje pripravništva in novih zaposlitev iskalcev zaposlitve v
občini Divača za leto 2006/07

Ime in priimek iskalca zaposlitve:
Naslov:

Telefon / GSM:

Stopnja in vrsta dosežene izobrazbe:

Predstavlja navedena zaposlitev prvo zaposlitev:

V primeru, da je program namenjen zaposlitvi brezposelne osebe v občini Divači, je
le ta upravičen do subvencioniranja stroškov po tem razpisu, pod pogojem, da je
brezposelna oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje minimalno 6 mesecev,
kar se dokazuje s potrdilom Zavoda za zaposlovanje.

Datum:________________
Podpis brezposelne osebe:
______________________

PRILOGA:
-

Za zaposlitev brezposelne osebe: (potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da je
brezposelna oseba prijavljena na zavodu minimalno 6 mesecev).
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I Z J A V A

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
- da nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali
likvidacijskem postopku, ali da smo prenehali poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
- da imamo poravnave davke, prispevke in druge obveznosti;
- da imamo poravnane vse zapadle poslovne obveznosti;
- da zaposlitev predstavlja dodatno zaposlitev;
- da nimamo omejitev poslovanja v zvezi z Zakonom o
preprečevanju korupcije.
Naročniku oz. od njega pooblaščenim osebam dovoljujemo, da preverijo
resničnost naših navedb pri pristojnemu organu. V primeru, da se naše
izjave izkažejo za neresnične, lahko naročnik kadarkoli prekine izvajanje
pogodbe v naše breme, zavedamo pa se tudi kazenske odgovornosti v
takem primeru.

Datum:______________

m.p.

---------------------------------(PODPIS ODGOVORNE OSEBE)
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FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA

Vrednost celotnega programa :

______________ SIT

Vrednost programa v letu 2006/07:

_______________ SIT

Pričakovani prihodki izvajanega programa in njihovi deleži:
(V tabeli navedite tudi ostale sofinancerje)
Tabela 1:

V 000 SIT
Navedite predvidena sredstva
v %
posameznih sofinancerjev v SIT

Sofinancerji programa
LASTNA SREDSTVA (vir)
SREDSTVA, ki jih subvencionira Občina
Divača
SPONZORJI, DONATORJI
DRUGO (navedite):

Skupaj
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Odhodki izvajanja celotnega programa
postavkah:

in njihovi deleži po naslednjih

Tabela 2:
Zbirna tabela strukture odhodkov programa oz.
projekta v letu 2006/07

Leto 2006/07
v 000 SIT

v%

1. Stroški dela pripravnikov (novih zaposlitev):
plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost
ter drugi izdatki za redno zaposlene.
2. Drugo:
3. Materialni stroški:
•

Materialni stroški izvajanja programa oz.
projekta (odhodki, ki so odvisni od obsega
izvajanja programa ).

•

Materialni
programa.

•

Drugi stroški prostora (npr. najemnina…).

•

Stroški administracije (tel. storitve, pisarniški
material, računovodske storitve…)

stroški,

povezani

z

opremo

4. Drugo:
5. S K U P A J:

Datum:_______________

m.p.
----------------------------------------------(PODPIS ODGOVORNE OSEBE)
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VZOREC POGODBE
OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, Divača (v nadaljnjem besedilu: občina);
ID za DDV: SI48502502,
Matična številka:5882974,

ki jo zastopa župan RAJKO VOJTKOVSZKY, dr.vet.med.
in
Ime in priimek iskalca zaposlitve_______________________________________
in naslov____________________________________________________________
(v nadaljnjem besedilu: iskalec zaposlitve);
EMŠO:________________________,
Davčna številka:________________,

ter
Naziv, naslov _______________________________________________________
(v nadaljnjem besedilu: prejemnik);
Matična številka:__________________,
Davčna številka:__________________,

ki ga (jo) zastopa_____________________________________________________
sklenejo

P O G O D B O
o subvencioniranju programa pripravništva in novega
zaposlovanja iskalcev zaposlitve v občini Divača za leto 2006/07
1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da so bila na podlagi javnega razpisa za
subvencioniranje programov pripravništva in zaposlitev iskalcev zaposlitve v Občini
Divača za leto 2006/07, objavljenega v Uradnem listu RS, št. ______ prejemniku
dodeljena sredstva za subvencioniranje programa pripravništva, prve zaposlitve
oziroma zaposlitev namenjena brezposelni osebi v občini Divača.
Izvajanje programa se financira iz proračunske postavke »subvencioniranje delovnih
mest«.
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2. člen
S programom se spodbuja zaposlovanje pripravnikov, iskalcev prve zaposlitve oz.
brezposelne osebe (v nadaljevanju iskalci zaposlitve), z dokončano univerzitetno,
visoko strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo in srednjo izobrazbo, ki začnejo
prvič opravljati delo, ustrezno njihovi izobrazbi oz. so ponovno začele opravljati delo
ustrezno njihovi izobrazbi.
Skladno s tako vsebino programa je predmet te pogodbe nadomestitev dela plače
iskalcem zaposlitve pri prejemniku z namenom, da ga je prejemnik zaposli v letu
2006, za obdobje najmanj enega leta (ali več let v skladu s ponudbo), oz. ga bo
zaposlil v roku 8 dni po podpisu pogodbe, in mu tako omogočil uvajanje v samostojno
delo v stroki, poklicu ali dejavnosti.
3. člen
Za uresničitev namena programa iz 2. člena te pogodbe se občina zaveže iskalcu
zaposlitve nadomestiti del plače pri prejemniku - delodajalcu z izplačilom v
enkratnem znesku 1.000.000,00 SIT za univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo, 800.000,00 SIT za višjo izobrazbo oz. 700.000,00 SIT za srednjo
izobrazbo, pod pogojem, da ga prejemnik zaposli za obdobje (po pogodbi)
od____________ do ______________. Zaposlitev se dokazuje s pogodbo o
zaposlitvi in obrazcem prijave v zavarovanje.
4. člen
Prejemnik se zaveže, da bo:
- Iskalca zaposlitve zaposlil najkasneje v roku 8 dni po podpisu te pogodbe za čas,
določen v 3. členu in to občini dokazal s predložitvijo pogodbe o zaposlitvi in
fotokopijo obrazca M-1/M-2 (potrdilo o prijavi in odjavi v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in zdravstveno zavarovanje);
- Da je Iskalca zaposlitve zaposlil v letu 2006, za čas, določen v 3. členu in bo to
občini dokazal s predložitvijo pogodbe o zaposlitvi in fotokopijo obrazca M-1/M-2
(potrdilo o prijavi in odjavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno
zavarovanje);
- Da bo dodeljena finančna sredstva uporabil strogo namensko za nadomestitev
dela plače iskalcu zaposlitve iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe;
- Da bo oz. je zagotovil razliko do osnovne plače, dogovorjene v pogodbi o
zaposlitvi in druge osebne prejemke skladno z veljavnimi predpisi;
- občini med trajanjem s to pogodbo dogovorjenega časa zaposlitve kadarkoli
omogočil spremljanje izvajanje programa zaposlovanja in na njegovo zahtevo tudi
vpogled v namenskost trošenja sredstev;
- med trajanjem s to pogodbo dogovorjenega časa zaposlitve spoštoval veljavno
delovnopravno zakonodajo in iskalcu zaposlitve (delavcu) ne bo dal povoda, da
izredno odpove pogodbo o zaposlitvi;
- da pogodbe o zaposlitvi iskalcu zaposlitve (delavcu) ne bo odpovedal pred
potekom časa, dogovorjenega s to tripartitno pogodbo, razen v primeru nastanka
razlogov, zaradi katerih lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi ali
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-

razlogov na strani delavca, zaradi katerih lahko delodajalec izredno odpove
pogodbo o zaposlitvi;
občino pisno obvesti najkasneje v roku 8 dni, če bi prišlo do odpovedi pogodbe o
zaposlitvi pred iztekom časa, določenega v tej tristranski pogodbi, v obvestilu
pojasni vzroke predčasne odpovedi in zanje predloži dokazila.
5. člen

Iskalec zaposlitve se zavezuje, da pogodbe o zaposlitvi, v času, dogovorjenem s to
tripartitno pogodbo, ne bo odpovedal po lastni volji in da delodajalcu tudi ne bo dal
povoda za njeno izredno odpoved ali za redno odpoved iz krivdnih razlogov.
6. člen
Prejemnik in iskalec zaposlitve se zavezujeta, da v času trajanja te tristranske
pogodbe ne bosta sporazumno razveljavila pogodbe o zaposlitvi brez predhodnega
obvestila občine in pridobitve njegovega soglasja.
V primeru kršitve določbe tega člena ali, da občina ne bo soglašala s sporazumno
razveljavitvijo pogodbe o zaposlitvi, pogodbeni stranki pa se bosta kljub temu
sporazumeli o njeni razveljavitvi, sta prejemnik in iskalec zaposlitve občini solidarno
odgovorna za vračilo sorazmernega deleža sredstev, dodeljenih za nadomestitev
plače.
7. člen
Občina se zavezuje, da bo finančna sredstva iz 3. člena te pogodbe nakazala
prejemniku v enkratnem znesku, v roku najmanj 30 dni, po uradnem prejemu dokazil
o zaposlitvi iz 2. točke 4. člena te pogodbe oz. po realizirani sklenitvi delovnega
razmerja z iskalcem zaposlitve in priloženimi dokazili v skladu s 1. točko 4. člena te
pogodbe, oziroma v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS.
Občina bo sredstva nakazala na transakcijski račun prejemnika št.:
___________________________banka____________________________________
8. člen
V 7. členu te pogodbe sprejeto obveznost bo občina realizirala pod pogojem, da bo
predložena pogodba o zaposlitvi glede vsebine spoštovala veljavno delovnopravno
zakonodajo. V nasprotnem primeru bo stranki pozval na odpravo pomanjkljivosti.
Svojo obveznost glede sofinanciranja zaposlitve bo občina v tem primeru izpolnila v
roku iz 7. člena, ki teče od dneva predložitve ustrezno dopolnjene ali spremenjene
pogodbe o zaposlitvi.
V primeru, da pogodbeni stranki pomanjkljivosti pogodbe o zaposlitvi ne bosta
odpravili v postavljenem roku, te pa bodo takšne, da predstavljajo razlog za ničnost
pogodbe o zaposlitvi, bo občina odstopila od te pogodbe.
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9. člen
V primeru, da pride do prekinitve pogodbe o zaposlitvi med prejemnikom in iskalcem
zaposlitve pred iztekom časa, dogovorjenega s to tristransko pogodbo, je prejemnik
ne glede na razlog prekinitve dolžan takoj, brez poziva, vrniti občini sorazmerni delež
sredstev za vsak neizpolnjeni mesec pogodbeno dogovorjenega trajanja zaposlitve v
roku 30 dni od prejema poziva občine.
10. člen
V primeru, da namen programa ni dosežen, ker je prišlo do prekinitve zaposlitve
iskalca (prve) zaposlitve pred časom, dogovorjenim s to pogodbo:
-

zaradi prejemnikove (delodajalčeve) odpovedi pogodbe o zaposlitvi v nasprotju z
določili 6. in 7. točke 4. člena ali;
ker je bil iskalec zaposlitve zaradi prejemnikovega (delodajalčevega) ravnanja
prisiljen izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi;

oziroma
-

ob ugotovitvi, da je prejemnik dodeljena sredstva porabil v nasprotju z namenom
iz 3. točke 4. člena ali;
- da jih je pridobil na podlagi lažnih podatkov;
je prejemnik glede na naravo kršitve v roku 30 dni od prejema zahtevka občini dolžan
vrniti vsa za nadomestitev plače iskalca prve zaposlitve prejeta sredstva skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva vračila
sredstev.
Prejemnik je občini ob podpisu pogodbe za zavarovanje plačil svojih obveznosti
predložil podpisano bianco menico s pooblastilom za izpolnitev.
11. člen
V primeru, da želita pogodbo o zaposlitvi sporazumno razveljaviti obe pogodbeni
stranki pred časom, dogovorjenim s to tristransko pogodbo, ker zaposlitev ni uspela,
lahko prejemnik občini ob predlogu za podajo soglasja iz 6. člena te pogodbe
predlaga, da namesto vračila sredstev za obdobje od predčasne prekinitve te
pogodbe do njenega izteka zaposli drugega iskalca prve zaposlitve. Občina tak
predlog lahko sprejme, če oceni, da je to glede na preostali čas sofinanciranje
zaposlitve in namen programa smiselno. V primeru, da je iskalec zaposlitve
odpovedal pogodbo o zaposlitvi v nasprotju s 6. členom te pogodbe in bi bila taka
zaposlitev smotrna, lahko predlaga nadomestno zaposlitev drugega iskalca
zaposlitve tudi občina.
V primeru nadomestne zaposlitve se sklene nova pogodba o prehodu pravic in
obveznosti.
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12. člen
Sredstva, ki sta jih prejemnik ali iskalec zaposlitve dolžna vrniti v primerih določenih s
to pogodbo, se nakažejo na Enotni zakladniški račun pri UJP Koper št. 012190100006052.
13. člen
Pogodbene stranke soglašajo, da bodo morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z
izvajanjem te pogodbe, skušale rešiti sporazumno. V primeru, da sporov ne bi mogle
rešiti sporazumno, bo spor reševalo pristojno sodišče.
14. člen
Za izvedbo te pogodbe je s strani prejemnika odgovoren ______________________
in s strani občine Nataša Macarol, dipl.upr.org..
15. člen
Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme občina dva izvoda,
prejemnik in iskalec zaposlitve pa po en izvod.
16. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa vseh pogodbenih strank.
Številka:
Datum:
Občina Divača
Župan
Rajko Vojtkovszky, dr.vet.med
Številka:
Datum:
PREJEMNIK:
________________
________________
Datum:
ISKALEC ZAPOSLITVE:
___________________________
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OBRAZEC IZJAVE O PREDLOŽITVI BIANCO MENICE IN MENIČNE IZJAVE

PREJEMNIK (naziv)
_______________________________________________________________,

IZJAVA
Izjavljamo, da bomo ob podpisu pogodbe predložili Občini Divača podpisano bianco
menici s pooblastilom za njeno izpolnitev za zavarovanje plačil svojih obveznosti, ki
izhajajo iz 10. člena Pogodbe o subvencioniranju programa pripravništva in novega
zaposlovanja iskalcev zaposlitve v Občini Divača za leto 2006/2007.

V,_____________dne,_______________

m.p.
----------------------------------------------(PODPIS ODGOVORNE OSEBE)
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Vzorec menične izjave (Menično izjavo in bianco menico se predloži ob podpisu pogodbe):

MENIČNA IZJAVA
Prejemnik:
Naziv:

___________________________________________________________________________

Naslov:

___________________________________________________________________________

Davčna številka:

____________________

Matična številka:

___________________

V skladu s »Pogodbo o subvencioniranju programa pripravništva in novega
zaposlovanja iskalcev zaposlitve v občini Divača za leto 2006/07«,
številka_____________, z dne _______________, izročamo naročniku Občini
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, bianco menico za zavarovanje plačil
svojih obveznosti , ki izhajajo iz 10. člena navedene pogodbe.
Ta menična izjava velja še 30 dni po prenehanju delovnega razmerja iz zgornje
pogodbe.

Menica je podpisana od pooblaščenih oseb za podpis menice in sicer:
_______________________
(ime in priimek )

_______________________
(funkcija)

______________________
(podpis )

POOBLASTILO ZA IZPOLNITEV
IN UNOVČITEV MENICE
S podpisom pooblaščamo Občino Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača (v
nadaljevanju naročnika), da izpolni neizpolnjeni del menice in jo uporabi za izterjavo
obveznosti v naslednjih primerih:
-

zaradi prejemnikove (delodajalčeve) odpovedi pogodbe o zaposlitvi v nasprotju z
določili 6. in 7. točke 4. člena Pogodbe o subvencioniranju programa pripravništva
in novega zaposlovanja iskalcev zaposlitve v občini Divača za leto 2006/07 ali;
ker je bil iskalec zaposlitve zaradi prejemnikovega (delodajalčevega) ravnanja
prisiljen izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi;

oziroma
-

ob ugotovitvi, da je prejemnik dodeljena sredstva porabil v nasprotju z namenom
iz 3. točke 4. člena navedene pogodbe ali;
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-

da jih je pridobil na podlagi lažnih podatkov;

Menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« oz. »brez stroškov«.
Menica je plačljiva pri banki
____________________________________________________
v breme našega transakcijskega računa št.
_________________________________________

Zavezujem se, da proti izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov, prav
tako se odpovedujemo meničnim ugovorom.
Naročnik se obvezuje, da bo po preteku roka navedenega v menični izjavi izvajalcu
menico vrnil.

____________________________
kraj in datum

_______________________
žig

Priloga: menica 1x
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podpis odgovorne osebe

