OSNUTEK

OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, Kamnik, ki jo zastopa župan Marjan Šarec, MŠ: 5874483,
ID št. za DDV: 28232801 (v nadaljevanju: sofinancer)
in
…………………………………………………………………………………………..
ki ga zastopa …………………………….. (v nadaljevanju izvajalec), ID št. za DDV / DŠ:
…………………, MŠ/EMŠO: ………………, št.TRR: ……………………………… .
skleneta naslednjo
POGODBO O SOFINANCIRANJU
POČITNIŠKEGA VARSTVA V LETU 2018
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je sofinancer na podlagi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje počitniškega
varstva otrok v letu 2018, objavljenega na spletni strani Občine Kamnik, dne 26. 2.
2018, izdal odločbo, št. ______________, z dne ________, s katero je bilo izvajalcu
dodeljenih do _________ €;
- je na podlagi izdane odločbe potrebno skleniti pogodbo, s katero se podrobneje
uredijo medsebojna razmerja.
2. člen
S podpisom te pogodbe se pogodbeni stranki dogovorita, da bo sofinancer v letu 2018
sofinanciral, izvajalec pa izvedel počitniško varstvo šoloobveznih otrok skladno z določili
javnega razpisa.
Počitniško varstvo bo organizirano v času od 26. 6. 2018 do 31. 8. 2018, vsak delovni dan
najmanj od 7.00 do 16.00 ure. Počitniško varstvo bo potekalo v prostorih _______________.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje projekta »počitniško varstvo otrok« so zagotovljena v proračunu
sofinancerja za leto 2018 na p.p. 9245 – Počitniško varstvo otrok.
4. člen
Izvajalec programa počitniškega varstva mora voditi dnevno evidenco udeležencev
programa (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča otrok), ki jo mora ob koncu programa
priložiti h poročilu o uspešno zaključenem projektu.
Izvajalec sme na podlagi 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.
94/07–UPB, ZVOP-1) opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
(ime, priimek, naslov stalnega prebivališča otrok) izključno za potrebe izvajanja nalog po tej
pogodbi in osebnih podatkov ne sme obdelovati za noben drug namen.
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5. člen
Sofinancer bo izvajalcu po podpisu pogodbe nakazal sredstva v višini 30% pogodbene
vrednosti, preostanek pa po predložitvi poročila o uspešno zaključenem projektu, pri čemer
mora izvajalec sofinancerju dostaviti vsa potrebna dokazila (vsebinsko in finančno poročilo,
verodostojna dokazila o stroških).
Izvajalec mora poročilo o uspešno izvedenem projektu iz prvega odstavka tega člena
predložiti sofinancerju najkasneje do 30. 9. 2018, v nasprotnem primeru ima sofinancer
pravico, da od izvajalca zahteva vračilo že nakazanih sredstev.
6. člen
Sofinancer bo sredstva nakazal na TRR izvajalca, št.: _______________________, odprt pri
_______________________.
7. člen
Izvajalec mora sredstva, navedena v 3. členu te pogodbe, uporabiti izključno za namene, za
katera so mu bila dodeljena. Počitniško varstvo mora biti organizirano skladno z razpisnimi
pogoji in skladno s programom, ki ga je izvajalec predložil prijavi na javni razpis.
V primeru, da izvajalec sredstev ne uporabi v skladu s prvim odstavkom tega člena, je dolžan
sofinancerju v roku 30 dni od zahteve za vračilo danih sredstev, le-ta vrniti skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi, katere se štejejo od dneva nakazila sredstev s strani
sofinancerja.
Pogodbeni stranki soglašata, da sme sofinancer napovedano ali nenapovedano izvajati
nadzor nad namensko porabo sredstev, izvajalec pa mu je dolžan predložiti vse zahtevane
podatke.
8. člen
Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna
pogodba nična, če je ali bo v katerokoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu
ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku sofinancerja obljubil, ponudil ali dal kakšno
nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi
pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo sofinancerju povzročena škoda ali pa je ali bo
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku sofinancerja in/ali
izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
9. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je ta pogodba vezana na proračunske možnosti občine. V
primeru, da pride do sprememb v občinskem proračunu, ki bi utegnile kakorkoli vplivati na to
pogodbo, stranki s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi, pogodbo spremenita, tako da jo
prilagodita spremembam v občinskem proračunu.
10. člen
Podatki, pridobljeni pri izvajanju predmeta te pogodbe, se štejejo za poslovno skrivnost,
razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.
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Izvajalec se obvezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge
podatke v zvezi z izvajanjem pogodbe, za katere je ali bo izvedel pri izpolnjevanju pogodbe
in se zavezuje, da jih ne bo sporočil tretjim osebam ali uporabil v druge namene, razen za
izpolnitev obveznosti pogodbe in zakonskih določil. Izvajalec bo svojo dolžnost varovanja
informacij, dokumentov in drugih podatkov, vezanih na to pogodbo, razširil tudi na vse svoje
delavce, ki so ali bodo izvrševali celotno ali posamični del pogodbenih obveznosti. Izvajalec
je dolžan varovati osebne podatke otrok, vključenih v varstvo, in njihovih staršev ter jih hraniti
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in jih ne sme posredovati tretji osebi.
Obveznost varovanja poslovne skrivnosti in varstva osebnih podatkov se nanaša tako na čas
trajanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita
drugače.
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti in varstva osebnih podatkov je
izvajalec sofinancerju odškodninsko odgovoren.
11. člen
Skrbnica te pogodbe na strani sofinancerja je Anja Grašič, na strani izvajalca pa _________.
12. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore, ki izvirajo iz predmeta te
pogodbe, skušali reševati sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov
pristojno Okrajno sodišče v Kamniku.
13. člen
Pogodba prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank.
Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva
izvoda.

Številka: 410-0023/2018-4/4
Datum:

Datum:

Sofinancer:

Izvajalec:

OBČINA KAMNIK
Marjan Šarec
ŽUPAN

______________
______________
______________

Opomba:
- vzorec pogodbe iz razpisne dokumentacije se lahko v manjših podrobnostih spremeni,
prilagodi oz. dopolni.

