VZOREC POGODBE
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa župan Matej Slapar (v nadaljevanju: prva
pogodbena stranka); davčna številka: 28232801; številka transakcijskega računa: 01100-0100004317;
in
………………………………………………………………………………………………………….,
ki
ga/jo
zastopa
predsednik/ca …………………………………………………… ( v nadaljevanju: druga pogodbena stranka); davčna
številka: ………………………………; številka transakcijskega računa: …………………………………….; sklepata

sklepata naslednjo

POGODBO
o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v občini Kamnik v letu 2020

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je bil izvajalec na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na
področju kulture v Občini Kamnik za leto 2020, izbran z odločbo, št. 610-0001/2020 z dne
………………… za sofinanciranje prijavljenega programa oz. projektov, ki so predmet te
pogodbe;
- da je odločba iz prejšnje alineje tega člena postala pravnomočna;
- sklepata to pogodbo z namenom ureditve medsebojnih razmerij.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov so zagotovljena v proračunu
sofinancerja za leto 2020 na p.p. 8241 – kulturna društva, posamezniki-(so)financiranje kulturnih
programov.
3. člen
Sofinancer bo program oz. projekt/e:
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………

(……………… €);
(……………… €);
(……………… €);
(……………… €);
(……………… €);

izvajalca sofinanciral v skupni višini …………………….. €.
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru doseženega dogovora z Občino Kamnik projekt/e brezplačno
izvedel (oziroma bo v primeru izbora projekta izvedel javno predstavitev knjige) na eni izmed javnih
prireditev Občine Kamnik, ob pokritju morebitnih dodatnih materialnih stroškov, ki bi pri tem nastali,
s strani Občine Kamnik.
Sredstva bodo izvajalcu nakazana kot dotacija oz. kot avtorski honorar (posamezniki) oz. na podlagi
izdanega računa (samostojni kulturni izvajalci).
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4. člen
Sofinancer bo sredstva za kulturni program in/oz. projekte, katerih rok realizacije je do 30. 11. 2020,
nakazoval na podlagi predloženih vsebinskih in finančnih poročil o uspešno izvedenem programu oz.
projektu/ih, ki bodo predloženi najkasneje do 10. 12. 2020 oziroma v primeru programa in
projekta/ov, povezanih z miklavževanjem in prednovoletnimi (decembrskimi) prireditvami, ki imajo
rok realizacije do 26. 12. 2020, najkasneje do 28. 12. 2020.
Vsebinsko in finančno poročilo morata biti predložena na predpisanih obrazcih. Finančno poročilo
mora obsegati obračun vseh stroškov, povezanih z izvedenim programom oz. projektom ter navedbo
vseh sofinancerjev programa oz. projekta z njihovim deležem sofinanciranja. Izvajalec mora za delež
sofinanciranja programa oz. projekta/ov s strani Občine Kamnik ob vsakem poročilu predložiti
fotokopije računov oziroma drugih listin, ki vsebinsko utemeljujejo nastale stroške. Za upravičene
stroške štejejo samo dejansko nastali in poravnani stroški.
Podpisano in žigosano poročilo s prilogami izvajalec odda v elektronski ali pisni obliki.
Če sofinancer ugotovi, da je potrebno poročilo izvajalca dopolniti oziroma spremeniti, določi izvajalcu
primeren rok, v katerem mora izvajalec predložiti dopolnjeno oziroma spremenjeno poročilo.
Če izvajalec ne predloži dopolnjenega oziroma spremenjenega poročila v zahtevanem roku oziroma
le-to še vedno ni ustrezno, sofinancer lahko odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan
povrniti sofinancerju vsa prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila
sredstev do dneva vračila.
5. člen
Sofinancer bo sredstva nakazal na TRR izvajalca, št.: …………………………………. .
Izvajalec se obvezuje, da bo v celoti in dosledno upošteval določila Odloka o uporabi grba in zastave
občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 62/97, 17/06) in njegove morebitne spremembe. Izvajalec je dolžan pri
objavah in predstavitvah programa oz. projekta/ov iz te pogodbe oz. pri vseh drugih oblikah javnega
nastopanja in izdajanja publikacij, promocijskega in drugega informativnega gradiva v zvezi z njim
navesti, da je njegovo izvajanje sofinancirala Občina Kamnik. V primeru objave grba, mora biti letemu dodan pripis naziva sofinancerja »Občina Kamnik«.
6. člen
Izvajalec mora sredstva, opredeljena v 3. členu te pogodbe, porabiti izključno v namene, za katera so
mu bila dodeljena.
V primeru, da izvajalec sredstev ne bo porabil v skladu s to pogodbo oz. odobrenim programom
in/oz. projektom/ih, je dolžan sofinancerju v roku 30 dni od zahteve za vračilo danih sredstev, le-ta
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila sredstev do dneva vračila.
Za namensko uporabo sredstev je odgovoren izvajalec programa oz. projekta/tov oziroma njegova
odgovorna oseba.
Pogodbeni stranki soglašata, da sme sofinancer izvajati nadzor nad namensko porabo sredstev.
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7. člen
Pogodbeni stranki se s podpisom pogodbe strinjata, da je le-ta vezana na proračunske zmožnosti
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.
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 oziroma posameznega
projekta;
 če mu izvajalec ne omogoči nadzora v skladu z določili te pogodbe;
 če ugotovi nenamensko porabo sredstev;
 če izvajalec ne spoštuje s svoje strani danega predloga programa in/ali projekta/ov na javni
razpis;
 se ugotovi, da je izvajalec v prijavi navedel neresnične podatke;
 če izvajalec kako drugače krši svoje obveznosti, določene s to pogodbo.
V primeru odstopa od pogodbe mora sofinancer pisno obvestiti izvajalca, le-ta pa je dolžan vrniti že
nakazana sredstva skladno z drugim odstavkom 6. člena te pogodbe.
9. člen
Skrbnica pogodbe na strani sofinancerja je Liljana Juhart Mastikosa.
Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je …………………………………………………...
V imenu sofinancerja ima skrbnik pogodbe pravico:
- izvajati nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti,
- izvajati nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev,
- kadarkoli zahtevati vpogled v vsakršno dokumentacijo, povezano z izvajanjem programa
oziroma projekta,
- ugotavljati skladnost izvedenega programa oz. projekta s to pogodbo in
- ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena in ciljev iz te pogodbe,
izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti.
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.

VZOREC POGODBE
11. člen
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 štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po
dva (2) izvoda.
13. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Številka: 610-0001/2020
Datum: ………………………..

Sofinancer
OBČINA KAMNIK
Matej Slapar
ŽUPAN

Datum: …………………….

Izvajalec
…………………………………………..
………………………………………….
PREDSEDNIK/CA

OPOMBA:
1. Vzorec pogodbe iz razpisne dokumentacije se lahko v manjših podrobnostih spremeni, prilagodi
oz. dopolni.
2. V kolikor bo pravno razmerje sklenjeno s posameznikom oziroma samostojnim kulturnim
ustvarjalcem, se pogodba ustrezno prilagodi v obveznih sestavinah (t.j. iz naslova avtorske
pogodbe, podjemne pogodbe, na osnovi statusa samostojnega kulturnega ustvarjalca). V tem
primeru je sestavni del podpisane pogodbe tudi izjava prejemnika plačila glede statusa
zavarovanca.

