OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa župan Matej Slapar, (v
nadaljevanju sofinancer), matična številka: 5874483000, ID številka za DDV: SI28232801, št.
TR: SI56 01100-0100004317
in
PRIJAVITELJ____________________________________________________,
ki
ga
zastopa ___________________________(v nadaljevanju izvajalec), matična številka:
______________, ID št. za DDV: _____________, št.TR: ________________________
sklepata naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov/projektov v letu 2019
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je sofinancer na podlagi javnega razpisa za
zbiranje predlogov o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov/projektov v letu
2019, izbral na podlagi odločbe št. ______________, z dne _____________izvajalca, kot
nosilca izvedbe prijavljenega programa/projekta.
2. člen
Sredstva o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov/projektov so/bodo
zagotovljena v proračunu sofinancerja za leto 2019 na proračunski postavki 8453 –
sofinanciranje domoljubnih programov.
3. člen
Sofinancer bo program/projekt izvajalca sofinanciral v skupni višini ___________EUR.
Sredstva bodo izvajalcu nakazana kot dotacija.
4. 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, to pogodbo spremenita tako, da
jo prilagodita sorazmerno spremembam v občinskem proračunu.
5. člen
Po končani izvedbi prijavljenega programa mora izvajalec sofinancerju predložiti vsebinsko in
finančno (fotokopije računov, pogodb ipd.) poročilo o izvedbi programa, najkasneje do 10.
12. 2019. Sofinancer bo sredstva, ki jih bo izvajalec dobil na podlagi prijave na javni razpis,
nakazal ob predložitvi poročila o izvedbi prijavljenega programa/projekta, najkasneje do 31.
12. 2019.
6. člen
Sofinancer bo sredstva nakazal na poslovni račun izvajalca, številka __________________.
Izvajalec se obvezuje, da bo v vseh javnih predstavitvah, prijavljeni program navajal Občino
Kamnik kot sofinancerja.

7. člen
Izvajalec mora sredstva, opredeljena v 3. členu te pogodbe, uporabiti izključno v namene, za
katere so mu bila odobrena. V primeru, da izvajalec sredstev ne bo uporabil v skladu s to
pogodbo oziroma odobrenim programom, je dolžan sofinancerju v roku 30 dni od zahteve za
vračilo danih sredstev, le-ta vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Za namensko
uporabo sredstev je odgovoren izvajalec programa. Pogodbeni stranki soglašata, da sme
sofinancer izvajati nadzor nad namensko porabo sredstev.
8. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko sofinancer odstopi od pogodbe:
- če v času izvajanja te pogodbe pride do statusnih sprememb izvajalca,
- če v času izvajanja te pogodbe ugotovi odstopanja v izvajanju programa,
- če ugotovi nenamensko porabo sredstev.
V primeru odstopa od pogodbe mora sofinancer pisno obvestiti izvajalca, le ta pa je dolžan
vrniti že nakazana sredstva.
9. člen
Predstavnik izvajalca za izvedbo programa je_____________________. Predstavnica
sofinancerja je Katarina Vegel.
10. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene 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 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 nična.
11. člen
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata prijava izvajalca na javni
razpis in razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bil izbran. Pogodbeni stranki bosta
morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu sofinancerja.
12. člen
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih sofinancer prejme dva izvoda
(2), izvajalec pa enega (1).
13. člen
Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Številka: 410-0035/19-4/2
Kamnik, dne ____________
Sofinancer:
Občina Kamnik
Matej Slapar
ŽUPAN

Izvajalec:

