OBČINA STARŠE, Starše 93, 2205 STARŠE, matična številka: 5883199000, davčna
številka: 12241075;
ki jo zastopa župan Bojan KIRBIŠ (v nadaljevanju sofinancer),:
in
_____________________________________________(v nadaljevanju: prejemnik sredstev),
TRR: ___________________, davčna št.: _____________, matična št.: _________________
skleneta
POGODBO O SOFINANCIRANJU
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da je sofinancer izvedel javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in zvez v letu s
področja kmetijstva, gospodarstva ter turizma v letu 2018,
- da se je prejemnik sredstev prijavil na razpis.
2. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje delovanja
___________________________________________
(ime društva, zveze,…).
Prejemnik sredstev je dolžan izvesti program dela v skladu s prijavo, ki je bila izbrana na
podlagi javnega razpisa iz 1. člena te pogodbe. Program dela je razviden iz izpolnjenega
razpisnega obrazca vloge prejemnika sredstev (v nadaljevanju: vloge), ki je sestavni del te
pogodbe.
3. člen
Prejemnik sredstev je dolžan v celoti izvesti program, kot je opisano v vlogi, sicer ni
upravičen do sredstev, določenih s to pogodbo. Za zmanjšanje vsebine programa mora
prejemnik sredstev pridobiti predhodno soglasje sofinancerja. Če prejemnik sredstev ne
uporabi namensko, jih mora vrniti na račun sofinancerja skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na TRR prejemnika sredstev dalje.
Prejemnik sredstev mora o svojem delu poslati poročilo za Glasilo ali Novice občine Starše.
4. člen
Prejemnik sredstev se obvezuje, da bo sporazumno izpolnil morebitne dodatne pogoje, ki jih
po tej pogodbi zahteva sofinancer.
5. člen
Pogodbeni znesek, ki ga prispeva sofinancer za izvedbo prireditve iz drugega člena te
pogodbe, znaša:___________ EUR in se nakaže na račun prejemnika sredstev in sicer
najkasneje do 31. 5. 2018.
6. člen
Za izvedbo te pogodbe s strani prejemnika sredstev je zadolžen/a ____________________ .
Skrbnik te pogodbe s strani sofinancerja je __________________.
7. člen
Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni z določili Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije, kjer je med drugim določeno, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun
druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja
obljubi ali dá kakšno dovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi
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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 iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali
posredniku, nična.
8. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.
9. člen
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v treh izvodih,
od katerih prejme sofinancer dva izvoda, prejemnik sredstev pa en izvod. Ta pogodba se
lahko spremeni ali dopolni le s pisnim dodatkom.
Številka:
V Staršah, dne……………………
PREJEMNIK SREDSTEV:
_______________
(podpis in žig)

SOFINANCER:
Občina Starše
Bojan Kirbiš, župan

Priloga:
- izpolnjen razpisni obrazec (vloga) prejemnika sredstev

Stran 2 od 2

