OSNUTEK POGODBE

OBČINA MORAVČE, Vegova ulica 9, 1251 MORAVČE, ki jo zastopa župan Martin REBOLJ
MŠ: 5880505000
ID za DDV: SI41432851,
transakcijski račun: SI56 0127 7010 0001 755
(v nadaljnjem besedilu: naročnik)
in
______________________________________________________________
ki jo zastopa ___________________________________________________
Matična številka: ______________________________________
Račun: ________________________________________________________
Davčna številka: ________________________________________________
(v nadaljevanju upravičenec)
skleneta na podlagi Javnega poziva za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva
in donatorstva v Občini Moravče, številka 430-0146/2017-1
POGODBO
O SOFINANCIRANJU POKROVITELJSTVA IN DONATORSTVA V LETU 2018
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je Občina Moravče dne 27.12.2017 na spletni strani
Občine Moravče in v Novicah iz Moravške doline, številk 10, december 2017 objavila javni poziv
za sofinanciranje pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče.
2. člen
Predmet te pogodbe je opredelitev načina in višina sofinanciranja pokroviteljstva in donatorstva v
Občini Moravče za leto 2018 ter medsebojnih pravic in obveznostih v letu 2018.
3. člen
V skladu z ugotovitvami iz prejšnjega člena te pogodbe, Občina Moravče pristopa k
sofinanciranju pokroviteljstva v letu 2018 in se zavezuje kot pokrovitelj zagotoviti iz sredstev
občinskega proračuna finančna sredstva v višini _________ EUR, za sofinanciranje prireditve,
projekta:
___________________________________________________________________________.
Sredstva bodo zagotovljena iz proračunske postavke________________________________.
Upravičenec za prireditev oziroma projekt še ni prejel sredstev iz druge namenske proračunske
postavke.
Finančna sredstva se nakažejo na poslovni račun društva ______________________________
30. dan po predložitvi zahtevka s popolno dokumentacijo. Dokumentaciji morejo biti predloženi
računi in dokazila o plačilu računov.
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4. člen
Upravičenec se zavezuje, da sredstva, pridobljena na podlagi javnega poziva in sklenjene
pogodbe, uporabi izključno za namene pokroviteljstva, v nasprotnem primeru se lahko zahteva
njihovo vračilo.
Upravičenec je dolžan, da na prireditvi, ki je sofinancirana po tej pogodbi iz sredstev občinskega
proračuna zagotovi vidnost logotipa Občine Moravče in sicer z objavo na promocijskih
materialih (npr. vabilo, bilten, program …) ali postavitvijo transparenta na vidnem mestu.

5. člen
Za urejanje vseh vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe sta pooblaščena:
-

za Občino Moravče: Anuška Podvršič
za upravičenca: _______________________________________.
6. člen

Stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izpolnjevanjem določil te pogodbe, najprej
skušali reševati sporazumno.
V kolikor to ne bi bilo mogoče, bo o sporu odločalo stvarno in krajevno pristojno sodišče po
sedežu Občine.
7. člen
Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank.
Pogodba je sklenjena v treh enakih izvodih, od katerih prejme dva izvoda občina, en izvod pa
društvo.
Datum: _____________________
Številka:

Datum: _________________

Občina Moravče
Župan
Martin Rebolj

Upravičenec
Odgovorna oseba
___________________________
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