OSNUTEK POGODBE
OBČINA MORAVČE
Občinska uprava
Tr Vegova ulica 9, 1251 Moravče

Tel. 01/724-71-40, fax 01/723-10-35
E-mail: obcina@moravce.si

OBČINA MORAVČE, Vegova ulica 9, 1251 MORAVČE, ki jo zastopa župan dr. Milan Balažic
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 430-0011/2020-1.
POGODBO
O SOFINANCIRANJU POKROVITELJSTVA IN DONATORSTVA V LETU 2020
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je Občina Moravče dne, 24.01.2020 na spletni strani
Občine Moravče 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 2020 ter medsebojnih pravic in obveznostih v letu 2020.
3. člen
V skladu z ugotovitvami iz prejšnjega člena te pogodbe, Občina Moravče pristopa k
sofinanciranju pokroviteljstva v letu 2020 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.
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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 zahteva njihovo
vračilo, z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec mora predložiti poročilo o izvedenih projektih, programih, katerim morajo biti priložena
dokazila o nastalih stroških na priloženem obrazcu poročila o namenski porabi sredstev
(PRILOGA1).
Izvajalec se zavezuje, da bo na povabilo občine vsaj enkrat letno brezplačno sodeloval na
prireditvah, ki jih bo organizirala Občina Moravče. 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: _Simona Langerholc, univ.dipl. prav._______
za upravičenca: _______________________________________.

6. člen
Protikorupcijska klavzula
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 opustitev dolžnega
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti 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.
7. člen
Stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izpolnjevanjem določil te pogodbe, najprej
skušali reševati sporazumno. Če dogovor ne bi bil mogoč, si bosta prizadevali nesporazum rešiti z
mediacijo oz. drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov. Šele če ta dogovor ne bi bil
mogoč, se zadeva preda v reševanje stvarno pristojnemu sodišču po sedežu Občine Moravče.
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8. 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: 430-0011/2020-

Datum: _________________

Občina Moravče
Župan
Dr. Milan Balažic

Upravičenec
Odgovorna oseba
___________________________
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