OBR.3
Vzorec pogodbe (ne izpolnjuje, le parafiraj na vsako stran)
OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, Črnomelj, ki jo zastopa župan Andrej Kavšek;
matična številka: 5880254, davčna številka: 83111697, podračun EZR: 01217-0100015850,
in
________________________________________ (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki ga zastopa
_______________________, matična številka: _______________,davčna številka: ________________,
skleneta

POGODBO
O DODELITVI SREDSTEV ZA IZVEDBO __________________________(naziv aktivnosti) V LETU
2022

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
− je Občina Črnomelj objavila Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge
aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo
Občine Črnomelj za leto 2022, na spletni strani dne__________2022,
− se je upravičenec prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo,
− je Občina Črnomelj z odločbo št.____________________z dne__________ upravičencu
odobrila sredstva v višini________EUR.
2. člen
Predmet te pogodbe je opredelitev načina in višine dodeljevanje sredstev za
______________________________ (naziv aktivnosti), ki ni redno financirana iz sredstev proračuna
Občine Črnomelj.
3. člen
V skladu z ugotovitvami iz prejšnjega člena te pogodbe, Občine Črnomelj pristopa k
sofinanciranju aktivnosti v letu 2022 in se zavezuje kot sofinancer zagotoviti iz sredstev
občinskega proračuna finančna sredstva v višini _________________EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 0400801-Pokroviteljstva občine, konto
412000- Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, v proračunu Občine
Črnomelj za leto 2022.
Finančna sredstva se nakažejo upravičencu 30. dan od prejema popolnega zahtevka in
vsebinskega ter finančnega poročila o izvedenih aktivnosti, na transakcijski račun št.
__________________, ki je odprt pri ___________(banka).

(Za aktivnosti izvedene v mesecu decembru 2022, mora upravičenec, Občini Črnomelj
najkasneje do 10. 1. 2023, dostaviti vsebinsko in finančno poročilo (priloga k zahtevku za
izplačilo) ter ustrezna dokazila (npr. računi, potrdila o plačilu, vloženo delo organizatorjev) o
izvedeni aktivnosti. Sam zahtevek za izplačilo (OBR.2), pa mora dostaviti do 30. 11. 2022. V
kolikor upravičenec ne predloži poročila in dokazil o izvedeni aktivnosti, mora vrniti dodeljena
sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.)
4. člen
Upravičenec se zavezuje sredstva, pridobljena na podlagi te pogodbe uporabiti izključno za
namen, dogovorjen v tej pogodbi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko, ali če pri prijavi navaja
neresnične podatke, občina odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev namensko dodeljenih
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec je dolžan sredstva vrniti Občini Črnomelj v roku 30 dni od ugotovitve, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
5. člen
Upravičenec je dolžan izvajati aktivnost v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za
prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj
ter promocijo Občine Črnomelj in določili te pogodbe.
Namensko porabo sredstev po navedenem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava,
nadzorni odbor občine, drugi organi skladno z zakonodajo ali druga oseba, ki jo za to pooblasti
županja.
6. člen
Občina si pridružuje pravico, da v primeru, če se spremenijo bistveni elementi prijavljene
aktivnosti, če je prijavitelj navajal neresnične podatke v vlogi ali neverodostojne dokumente, če
je ravnal v nasprotju oz. ni ravnal v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj
ter promocijo Občine Črnomelj, javnega razpisa in te pogodbe, ali če je za iste upravičene
stroške in za isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli drugega proračunskega vira,
enostransko odstopi.
7. člen
Upravičenec se zavezuje, da bo vsaj enkrat letno brezplačno sodeloval pri projektih Občine
Črnomelj, v kolikor ga Občina povabi k sodelovanju.
8. člen

Upravičenec se zavezuje, da bo pri informiranju javnosti oziroma v promocijskih gradivih, vselej
na ustrezen način navedel, da je bila aktivnost izvedena s pomočjo sredstev Občine Črnomelj.
9. 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.
10. člen
Skrbnik za izvajanje pogodbenih obveznosti s strani Občine je Tamara Potočar, s strani
upravičenca pa _________________.
11. člen
Spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru je za njihovo reševanje pristojno Okrajno sodišče v Črnomlju.
12. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih Občina prejme dva izvoda, upravičenec
pa en izvod.

Datum:

Številka:
Datum:

___________________

OBČINA ČRNOMELJ

___________________
___________________

Andrej Kavšek
Župan

