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POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektov in nakupa opreme za izvajanje
aktivnosti za mlade v letu 2021, št. 430-0184/2021 z dne 22. 9. 2021 objavljenega na spletni strani
Občine Črnomelj (www.crnomelj.si), Občina Črnomelj vabi zainteresirane prijavitelje, da oddajo svojo
prijavo.
Prijavitelji lahko oddajo prijave kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 15. novembra
2021 oziroma do porabe proračunskih sredstev.
Prijave se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja, in sicer do porabe zagotovljenih
proračunskih sredstev.
Prijave morajo prispeti v zaprti ovojnici z naslovom vlagatelja in oznako: »NE ODPIRAJ - RAZPIS
MLADI 2021«. Prijava mora biti poslana po pošti ali oddana osebno. Prijave morajo do navedenega
roka prispeti na sedež Občine Črnomelj (Trg svobode 3, 8340 Črnomelj). Prijave se bodo obravnavale
po času prispetja vse do porabe sredstev. Prepozno prispele prijave bodo zavržene.
Kontaktna oseba za dajanje
darja.vukcevic@crnomelj.si

informacij:

Darja

Vukčevič,

T:

07

30-61-138,

E:

Andrej Kavšek, l.r.
župan

Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektov in nakupa opreme za izvajanje
aktivnosti za mlade v letu 2021
Na osnovi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 –
ZNOrg), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2021 (Ur. l.
RS, št. 16/2021) Občina Črnomelj objavlja
Javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov in nakupa opreme za izvajanje aktivnosti za mlade v letu
2021
1. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti mladinskih organizacij ali društev za
mlade in njihovo participacijo, in sicer:
• sofinanciranje mladinskih projektov na področju (področje A): mladinskih
dejavnosti, ki vključujejo aktivnosti namenjen mladim od 15 – 29 let s
področij: neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc
mladih, prostovoljnega mladinskega dela in solidarnosti, medgeneracijskega
sodelovanja mladih, raziskovalnega dela mladih, spodbujanja ustvarjalnosti
in inovativnosti mladih, preprečevanja nasilja med mladimi in nad mladimi,
mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije mladih v družbi, spodbujanja
javnega dialoga o družbenih vprašanjih, razvoja interesnih oblik združevanja
mladih, aktualne mladinske iniciative, kreativnega preživljanja prostega časa.
in
• nakupa opreme (področje B), ki jo mladinske organizacije ali društva potrebujejo za
izvajanje svojih aktivnosti oz. so potrebne za izvajanje aktivnosti z mladimi.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji,
časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
3. Namen razpisa je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše
mladinsko delo in podpreti izvedbo projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske
aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu
razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela.
4. Področje financiranja in višina sredstev
Javni razpis je sestavljen iz dveh področij, in sicer:
A – področje sofinanciranja mladinskih projektov v višini do 6.000 EUR
B – področje sofinanciranje nakupa opreme v višini do 2.000 EUR
Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje mladinskih projektov in opreme v občini Črnomelj
v letu 2021 znaša 8.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na področju 18 – Kultura, šport in nevladne
organizacije, glavnemu programu 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059002 - Programi za
mladino, PP 18056 – Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, KTO 412000 – Mladinski
projekti.
Odobrena sredstva se upravičencu nakažejo na podlagi popolnega zahtevka za izplačilo, ki so mu
priložena vsebinsko in finančno poročilo ter ustrezna dokazila (npr. vloženo delo sodelujočih v

projektu, vabila na aktivnosti, promocijski material, letaki, fotografije, objave v medijih, računi,
potrdila o plačilu, ipd.) o izvedbi aktivnosti, ki ga predloži najkasneje do 30.11.2021.
Za projekt izveden v mesecu decembru 2021, mora upravičenec Občini Črnomelj najkasneje do
31.1.2022, dostaviti vsebinsko in finančno poročilo (priloga k zahtevku za izplačilo) ter ustrezna
dokazila (npr. vloženo delo sodelujočih v projektu, vabila na aktivnosti, promocijski material, letaki,
fotografije, objave v medijih, računi, potrdila o plačilu, ipd.) o izvedeni aktivnosti. Sam zahtevek za
izplačilo pa mora dostaviti do 30.11.2021. V kolikor upravičenec ne predloži poročila in dokazil o
izvedeni aktivnosti, mora vrniti dodeljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičencu se sredstva izplačajo 30. dan po prejemu popolnega zahtevka oziroma skladno z
veljavno zakonodajo.
5. Občina ne sofinancira: projektov profitnega značaja, formalnega izobraževanja (redno in izredno)
na vseh stopnjah, turističnih potovanj, turističnih izletov in letovanj, projektov, ki predstavljajo redne,
predšolske, šolske oziroma študijske projekte.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci aktivnosti za mlade: mladinske organizacije, organizacije za
mlade, študentske organizacije, nevladne organizacije in druge pravne osebe razen javnih zavodov.
Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
• imajo sedež, izpostavo ali enoto v občini Črnomelj,
• so registrirane vsaj pet let,
• da vlagatelji redno dostavljajo vsa zahtevana poročila, v kolikor na javni razpis ne
kandidirajo prvič,
• da vlagatelji niso na drugih javnih razpisih oz. iz drugih proračunskih postavk Občine
Črnomelj pridobili sredstva za isti projekt, kar jamčijo s podpisano izjavo v vlogi na
javni razpis,
• vsebina projekta mora ustrezati predmetu razpisa
5.1 Ostali pogoji:
- vlagatelj lahko odda oz. prijavi največ dva projekta na področju A in eno prijavo na področju
B,
- da je prijava izdelana na predpisanem prijavnem obrazcu, izpolnjena v slovenskem jeziku in
vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije,
- jasno razdelana finančna konstrukcija izvajanja aktivnosti v projektu,
- projekt se izvaja na območju občine Črnomelj ali na območju več občin (z namenom
teritorialnega povezovanja) in je v javnem interesu Občine Črnomelj,
- oprema, ki se prijavlja, je namenjena uporabi mladih in za izvedbo dejavnosti za mlade.
Javni razpis ni namenjen sofinanciranju celoletnega programa društva ali organizacije.
Občina si pridružuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in
dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z javnim razpisom.
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Merila:

Merila za področje A

1

2

3

4

5

6
7

Merilo
Sodelovanje mladih pri izvedbi projekta

Število točk
Mladi so zgolj udeleženci
projekta.
Mladi so aktivni izvajalci
projekta v manjšem obsegu.
Mladi so izvajalci vseh
aktivnosti v projektu.
Preglednost
Cilji in nameni mladinskega
projekta niso jasno razvidni
Cilji in nameni mladinskega
projekta niso jasno razvidni
Vključenost prostovoljcev v projekt
V projektu niso vključeni
prostovoljci
V projekt so vključeni vsaj 3
prostovoljci
Ekonomičnost projekta
Okvirna
finančna
konstrukcija projekta in
ocena stroškov projekta ni
jasna
Okvirna
finančna
konstrukcija projekta in
ocena stroškov projekta je
jasna
Primerljivost
Stroški projekta so glede na
sorodne projekte bistveno
višji
Stroški projekta so glede na
sorodne projekte primerljivi
in realni
Inovativnost in odstopanje od ustaljenih Projekt ni inovativen.
okvirjev
Projekt je inovativen.
Reference prijavitelja v preteklih dveh letih, Nobenih izvedenih projektov
vezane na projektno delo mladih
1 izveden projekt
2 izvedena projekta
3 izvedeni projekti
4 izvedeni projekti
5 izvedenih projektov

1 točka
3 točke
5 točk
0 točk
5 točk
0 točk
5 točk
0 točk

5 točk

0 točk

5 točk

0 točk
5 točk
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

Najvišje možno število doseženih točk za posamezni projekt je 35 točk. Projekte bo presojala
strokovna komisija na podlagi podatkov iz prijave.
Na osnovi prejetih prijav v posameznem tednu bo določen prioritetni vrstni red sofinanciranja
projektov glede na število zbranih točk za posamezni projekt. V primer, da več projektov zbere enako
število točk, se sredstva dodelijo za tiste projekte, katerega prijava je bila oddana prej.

Merila za področje B

1

2

3

Merilo
Število točk
Pomen nakupa opreme za izvajanje mladinske Oprema ni potrebna za
dejavnosti
izvajanje aktivnosti za mlade.
Opremo
organizacija
potrebuje
za
izvajanje
aktivnosti za mlade.
Preglednost
Pomen opreme ni jasno
opredeljen.
Pomen opreme je jasno in
realno opredeljen.
Ekonomičnost

Finančna
jasna.
Finančna
jasna.

0 točk
5 točk.

0 točk
5 točk

konstrukcija

ni 0 točk

konstrukcija

je 5 točk

Najvišje možno število doseženih točk za posamezno prijavo za nakup opreme je 15 točk. Prijave za
nakup opreme bo presojala strokovna komisija na podlagi podatkov iz prijave.
Na osnovi prejetih prijav v posameznem tednu bo določen prioritetni vrstni red sofinanciranja
nakupa opreme glede na število zbranih točk za posamezno prijavo. V primer, da več prijav za nakup
opreme zbere enako število točk, se sredstva dodelijo za tiste, katere prijava je bila oddana prej.
Nakup opreme se lahko sofinancira do vrednosti prostih oz. nerazporejenih sredstev proračunskih
postavk v tekočem letu.
7

Obdobje, do katerega bodo dodeljena sredstva porabljena oz. izplačana: do 31. 12. 2021.
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Način oddaje prijav in rok za prijavo:

Prijavitelji lahko oddajo prijave kadarkoli v okviru tekočega leta, vendar najkasneje do 15. novembra
2021 oziroma do porabe proračunskih sredstev.
Prijave se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja, in sicer do porabe zagotovljenih
proračunskih sredstev.
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija imenovana s strani župana. Komisija se
praviloma sestane vsak teden in obravnava vse tekoče popolne vloge. Odpiranje vlog ne poteka
javno. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, po katerem so bile predložene.
Prijave morajo prispeti v zaprti ovojnici z naslovom vlagatelja in oznako: »NE ODPIRAJ - RAZPIS
MLADI 2021«. Prijava mora biti poslana po pošti ali oddana osebno. Prijave morajo do navedenega
roka prispeti na sedež Občine Črnomelj (Trg svobode 3, 8340 Črnomelj). Prijave se bodo obravnavale
po času prispetja vse do porabe sredstev. Prepozno prispele prijave bodo zavržene.
9
Razpisna dokumentacija in informacije: Razpisno dokumentacijo zainteresirani vlagatelji
najdejo na spletni strani občine Črnomelj: www.crnomelj.si. Informacije in pojasnila glede razpisa
daje Darja Vukčevič, T: 07 30-61-138, E: darja.vukcevic@crnomelj.si

Andrej Kavšek, l.r.
župan

Obrazec št. 1:
Prijava na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov nakupa opreme za izvajanje
aktivnosti za mlade v letu 2021
Naziv prijavitelja:
Ime in priimek odgovorne osebe:
Naslov in sedež:
Telefon/mobitel:
Naslov elektronske pošte:
Davčna številka:
Matična številka:
Transakcijski račun:
Ime in priimek kontaktne osebe:
Kandidiram na področju sofinanciranja (obkroži):

A

sofinanciranje mladinskih projektov

B

sofinanciranje nakupa opreme

Naslov projekta (npr. Akcija
osveščanja o zasvojenosti med
mladimi ali Nabava stolov za prostor
za druženje … ):

Datum:

žig

podpis

Obrazec št. 2:
SKLOP A
Naslov projekta:
Obkroži:
a) Mladi so zgolj udeleženci projekta.
b) Mladi so aktivni izvajalci projekta v manjšem obsegu.
c) Mladi so izvajalci vseh aktivnosti v projektu.
Prijavljam projekt iz področja (če projekt pokriva več področij, obkroži tisto, za katero meniš, da
vsebinsko najbolj ustreza vašemu projektu) :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

neformalnega učenja
usposabljanja ter večanja kompetenc mladih
prostovoljnega mladinskega dela in solidarnosti
medgeneracijskega sodelovanja mladih
raziskovalnega dela mladih
spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti mladih
preprečevanja nasilja med mladimi in nad mladimi
mobilnosti
sodelovanja in aktivne participacije mladih v družbi
spodbujanja javnega dialoga o družbenih vprašanjih
razvoja interesnih oblik združevanja mladih
aktualne mladinske iniciative
kreativnega preživljanja prostega časa.

Opis mladinskega projekta:

Cilji mladinskega projekta:
−
−
−
−
−
−
−
−

Število prostovoljcev v projektu:
Ali smatrate, da je vaš projekt inovativen in odstopa od ustaljenih okvirjev? (obkroži) DA
Če ste obkrožili DA, utemeljite zakaj?

Število izvedenih projektov v preteklih dveh letih vezanih na mlade (navedite naziv):

NE

Okvirna finančna konstrukcija projekta:
ODHODKI

SKUPAJ

PRIHODKI
Lastna sredstva
Prispevki uporabnikov (npr.
vstopnine)
Sponzorji, donatorji
Občina Črnomelj
Drugi viri (EU, druge državne
institucije)
SKUPAJ

Skupno število točk (izpolni komisija):

SKLOP B:
Opis in utemeljitev potreb za opremo:

Okvirna finančna konstrukcija:
ODHODKI

SKUPAJ

PRIHODKI
Lastna sredstva
Sponzorji, donatorji
Občina Črnomelj
Drugi viri (EU, druge državne
institucije)
SKUPAJ

Skupno število točk (izpolni komisija):

Obrazec št. 3: Zahtevek
Spodaj podpisani prijavitelj v imenu organizacije
vam pošiljam zahtevek za izplačilo sredstev po pogodbi št.
Vsebinsko poročilo:

Finančno poročilo (računi potrdila o plačilu, … ):
−
−
−
−
−
−
−
−
Priložena dokazila (vabila na aktivnosti, promocijski material, letaki, fotografije, objave v medijih,
ipd.):
−
−
−
−
−
−
−
−

Obrazec št. 4: Obvezne izjave prijavitelja
IZJAVA ŠT. 1
Podpisani izjavljam:
- da ima organizacija sedež, izpostavo ali enoto v občini Črnomelj,
- da je organizacija registrirana vsaj pet let,
- da redno dostavljamo vsa zahtevana poročila (v primeru, da se na razpis ne prijavljate prvič),
- da za isti projekt nismo pridobili sredstva na drugih javnih razpisih oziroma drugih
proračunskih postavk Občine Črnomelj,
- da so vsi vpisani podatki v razpisni dokumentaciji resnični in
- da sem kot odgovorna oseba prijavitelja seznanjen, da se v naslednjem letu kot prijavitelji ne
moremo prijaviti na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in nakupa opreme za
izvajanje aktivnosti za mlade, če se v postopku nadzora ugotovi, da smo v svoji prijavi na javni
razpis navedli neresnične podatke ali če se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali
neizvajanje programa oz. projekta s strani prijavitelja.

IZJAVA ŠT. 2
Podpisani izjavljam, da nismo v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije.
IZJAVA ŠT. 3
Podpisani izjavljam, da se strinjam z vsemi pogoji, ki so navedeni v besedilu javnega razpisa in jih
sprejemam.
IZJAVA ŠT. 5
Podpisani pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo izjavljam, da so vse izjave, podane na tem
obrazcu, resnične in točne, ter da so vsi podatki, ki so navedeni v vlogi, resnični in točni.

Datum:

žig

Podpis

Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe
Vzorec pogodbe preberite in parafirajte na vsaki strani, ni pa je potrebno izpolnjevati.

Vzorec pogodbe preberite in parafirajte na vsaki strani, ni pa je potrebno izpolnjevati.

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka 5880254, davčna številka
SI83111697, ki jo zastopa župan Andrej Kavšek (v nadaljevanju sofinancer)
in

__________________________________________, matična številka _____________, davčna
številka ________________, ki ga/jo zastopa __________________ (v nadaljevanju izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO
za sofinanciranje mladinskih projektov in nakupa opreme za izvajanje aktivnosti za mlade v letu
2021
Pogodbeni stranki ugotavljata:
− da je sofinancer dne ----------------- na spletni strani občine Črnomelj objavil Javni razpis za
sofinanciranje mladinskih projektov in nakupa opreme za izvajanje aktivnosti za mlade v letu
2021 (v nadaljevanju: javni razpis);
− da se je izvajalec javil na javni razpis;
− da je bil z odločbo sofinancerja št. __________ z dne ___________projekt izvajalca izbran na
osnovi izvedenega postopka izbire prijav na javni razpis, projekt je sestavni del pogodbe.
2. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje izvajanja projektov:
«projekt_1»
«projekt_2» kot je razvidno iz prijave izvajalca na javni razpis, ki je sestavi del te pogodbe.
Sofinancirani projekti morajo biti zaključeni do 31. 12. 2021.
3. člen
Sofinancer bo za izvedbo projektov, opredeljenih v drugem členu te pogodbe, zagotovil izvajalcu
finančna sredstva v bruto višini:
«znesek_1» za projekt «projekt_1»
«znesek_2» za projekt «projekt_2»
Odobrena sredstva se upravičencu nakažejo na podlagi popolnega zahtevka za izplačilo, ki so mu
priložena vsebinsko in finančno poročilo ter ustrezna dokazila (npr. vloženo delo sodelujočih v
projektu, vabila na aktivnosti, promocijski material, letaki, fotografije, objave v medijih, računi,
potrdila o plačilu, ipd.) o izvedbi aktivnosti, ki ga predloži najkasneje do 30.11.2021.
Za projekt izveden v mesecu decembru 2021, mora upravičenec Občini Črnomelj najkasneje do
31.1.2022, dostaviti vsebinsko in finančno poročilo (priloga k zahtevku za izplačilo) ter ustrezna
dokazila (npr. vloženo delo sodelujočih v projektu, vabila na aktivnosti, promocijski material, letaki,

fotografije, objave v medijih, računi, potrdila o plačilu, ipd.) o izvedeni aktivnosti. Sam zahtevek za
izplačilo pa mora dostaviti do 30.11.2021. V kolikor upravičenec ne predloži poročila in dokazil o
izvedeni aktivnosti, mora vrniti dodeljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V primeru kadar iz poročila (in priloženih dokazil) izvajalca izhaja, da projekt/program ni bil izveden v celoti
oziroma kadar stroški niso v celoti izkazani, je izvajalec upravičen do sorazmernega zmanjšanja višine
sofinanciranja.

Obveznosti iz te pogodbe bo sofinancer poravnal 30. dan po prejemu zahtevka na transakcijski račun
izvajalca št. _________________ odprt pri _____________.
Sofinancer bo program/projekt v letu 2021 sofinanciral iz občinskega proračuna, kjer ima
zagotovljena sredstva v področju 18 - Kultura, šport in nevladne organizacije, glavnem programu
1803 - Programi v kulturi, podprogramu 18059002 – Programi za mladino PP 18056 – Sofinanciranje
dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, KTO 4120000 – Mladinski projekti.
Izvajalec se zavezuje, da bo dodeljena sredstva porabil izključno za namene, za katera so mu bila
dodeljena.
Sofinancer in nadzorni odbor sofinancerja lahko pri izvajalcu kadarkoli preverita namenskost porabe
dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna.
V imenu občine imata skrbnik pogodbe ali nadzorni odbor občine pravico nadzora nad potekom aktivnosti in
nad namensko porabo dodeljenih sredstev proračuna občine z vpogledom v celotno dokumentacijo in obračun
stroškov izvajalca v zvezi z izvedbo aktivnosti ter pravico ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje
namena in ciljev iz te pogodbe, izvajalec pa je dolžan to omogočiti.

V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje prijavljenega programa oz.
projekta s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani sofinancerja takoj ustavi, že prejeta sredstva pa
mora izvajalec vrniti v občinski proračun v roku 30 dni od ugotovitve o nenamenski rabi, skupaj z
zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.

V kolikor izvajalec dokazil ne bo posredoval ali če se bo ob kontroli dokazil izkazalo, da dokazila ne
izkazujejo upravičenosti porabe, se zadržijo nadaljnja izplačila po tej pogodbi, izvajalec pa je
sofinancerju dolžan vrniti prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi obrestmi, od dneva prejema sredstev
do dneva vračila.

4. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo projekt, ki je predmet te pogodbe, izvajal in v smislu namenske in
racionalne porabe proračunskih sredstev.
Izvajalec se zavezuje, da bo:
− projekt, ki je predmet te pogodbe, izvajal kvalitetno in v skladu s cilji projekta;
−
projekt, ki je predmet te pogodbe, izvedel najmanj z vsebino in v obsegu ter v rokih,
določenih v prijavi, ki je sestavni del pogodbe;
−
sredstva, ki so dana s to pogodbo porabil namensko in racionalno;
− omogočil nadzor nad izvajanjem projekta pooblaščeni osebi sofinancerja;
− pri objavah rezultatov projekta iz te pogodbe oz. pri vseh drugih oblikah javnega nastopanja v
zvezi z njim navedel, da je njegovo izvajanje sofinancirala tudi Občina Črnomelj;.
− obvestiti skrbnika po tej pogodbi s strani sofinancerja o morebitnih statusnih in drugih
spremembah, ki vplivajo na izpolnjevanje njegovih obveznosti iz te pogodbe ter na pravico do

−

sofinanciranja, še posebej pa na okoliščino, da z odobrenimi sredstvi ne bo mogel izvesti
prijavljenega programa. Izvajalec mora o teh spremembah - obvestiti skrbnika pogodbe s
strani sofinancerja najkasneje v roku 5 dni od nastanka spremembe;
se odzvati najmanj enkrat letno, na podlagi povabila sofinancerja, k sooblikovanju prireditev,
ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika.

5. člen
Sofinancer se zavezuje, da bo prejeta poročila o izvajanju projekta potrdil v 8 dneh od prejema, ali pa
bo v tem roku pisno obvestil izvajalca o svoji zahtevi za dopolnitev oz. spremembo poročila, za kar se
določi primeren rok. Če izvajalec ne predloži dopolnjenega oz. spremenjenega poročila v zahtevanem
roku, sofinancer lahko odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan povrniti sofinancerju
vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do vračila.

6. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da v kolikor izvajalec ne ravna v skladu s pogodbo, predvsem pa
koristi sredstva v nasprotju z namenom, za katerega so dana, lahko sofinancer zahteva vračilo danih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do vračila.
7. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta izvajanje te pogodbe spremljala skrbnika pogodbe:
− za izvajalca: ____________
− za sofinancerja: Darja Vukčevič, svetovalka v Kabinetu župana
8. člen
Pogodba se šteje za nično, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
organu ali organizaciji iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.
9. člen

Sofinancer lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila v naslednjih primerih:
če izvajalec ne omogoči nadzora v skladu z določili te pogodbe,
če se ugotovi, da je izvajalec nenamensko uporabil prejeta sredstva ali da jih je pridobil na podlagi
neresničnih podatkov,
če izvajalec kako drugače ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe.

10. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore po tej pogodbi reševali sporazumno, v nasprotnem primeru
pa je pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu občine

11. člen
Pogodba je napisana v treh (2) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en (1) izvod in sofinancer
en (1) izvod. Pogodba stopi v veljavo ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Številka:
Datum:

IZVAJALEC:
___________________________
___________________________
___________________________

Številka:
Datum:

SOFINANCER:
Občina Črnomelj
Andrej Kavšek
župan

