Vzorec
MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ki jo zastopa župan Boštjan Trilar, matična
številka 5874653, ID številka za DDV SI55789935, št. EZR 01252-0100006472, odprt pri UJP – Upravi
RS za javna naročila, v nadaljevanju sofinancer
in
_____, ___________, Kranj, ki ga zastopa _____, matična številka _______, ID številka za
DDV_______, račun številka.: ___________, odprtega pri banki __________, v nadaljevanju: izvajalec
skleneta naslednjo

P O G O D B O
o sofinanciranju strokovnega dela

1. člen
Izvajalec je bil izbran na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2016, objavljenega na spletni strani naročnika, dne
18.12.2015.
2. člen
S to pogodbo se sofinancer zavezuje za sofinanciranje, izvajalec pa za izvajanje programa
____________________________, za leto 2016.
Izvajalec se zavezuje, da bo program izvedel v skladu z opisom vsebine ob prijavi na razpis oddane
razpisne dokumentacije in to najkasneje do 31.decembra 2016.
Izvajalcu se sofinancira strokovno trenersko delo za program športne šole – ___________________,
za ___________________ v višini _________________ EUR, za leto 2016.
3. člen
Za izvedbo programov iz 2. člena te pogodbe je odgovoren ____________________.
4. člen
Sofinancer bo sredstva za sofinanciranje izvajanja programa, ki je predmet te pogodbe, v dogovorjeni
višini nakazal na transakcijski račun izvajalca,
•
20. dan po začetku veljavnosti pogodbe za januar in februar 2016,
•
od marca do vključno decembra pa v enakih rednih mesečnih obrokih 20. v mesecu za tekoči
mesec oz. če je to dela prost dan, zadnji delovni dan pred tem.
Izvajalec je obvezen zahtevke poslati predpisanem obrazcu sofinancerja.
Rok plačila je trideseti dan po uradnem prejemu in predhodni potrditvi poročila. Sofinancer si pridružuje
pravico do zamika nakazila sredstev v primeru, da v proračunu ni razpoložljivih likvidnih sredstev.
V primeru spremembe višine sredstev v veljavnem proračunu bosta pogodbeni stranki glede na
spremenjene zneske sklenili dodatek k tej pogodbi.
5. člen
Če se razpoložljiva sredstva proračuna za izvedbo programa, katerega sofinanciranje je predmet te
pogodbe, zmanjšajo do te mere, da je izvedba programa v obsegu iz priloge k tej pogodbi ni mogoča,
se pogodbeni stranki ali dogovorita o spremenjenem obsegu izvajanja programa skladno s pogoji
javnega razpisa ali pa odstopita od pogodbe glede bodočih obveznosti.
6. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo sofinancer najkasneje v 120 dneh po prejemu prvega dela sredstev, vendar
najkasneje do 31.8. tekočega leta posredoval polletno delno poročilo na predpisanem obrazcu iz
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razpisne dokumentacije ter do 31.1. naslednjega leta končno celoletno poročilo na predpisanem
obrazcu iz razpisne dokumentacije.
Če sofinancer sklene, da je potrebno poročilo (vsebinsko ali finančno) dopolniti oziroma spremeniti,
določi izvajalcu primeren rok, v katerem mora le – ta predložiti dopolnjeno ali spremenjeno poročilo.
V primeru, da dopolnitev ni potrebna in sofinancer ugotovi, da so bila sredstva porabljena namensko in
v predvidenem roku, poročilo potrdi.
Na zahtevo sofinancerja je izvajalec dolžan predložiti dokazila (ustrezne knjigovodske listine), ki
dokazujejo smotrnost porabe dodeljenih sredstev.
7. člen
Sofinancer in izvajalec se dogovorita, da bosta izvajanje vsebine sofinanciranih projektov oz. programov
iz 2. člena te pogodbe spremljala:
 na strani sofinancerja: odgovorna oseba za to pogodbo s strani sofinancerja je Daša Meglič,
skrbnik te pogodbe s strani sofinancerja je Marko Trebec,
 na strani izvajalca:____________________________
V imenu sofinancerja ima njegov pooblaščeni predstavnik pravico nadzora nad potekom programa in
nad namensko porabo dodeljenih sredstev proračuna Mestne občine Kranj z vpogledom v
dokumentacijo in obračun stroškov prejemnika v zvezi z izvedbo programa, ki je predmet te pogodbe,
izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti.
8. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo informacije o javnih prireditvah iz 1. člena te pogodbe do 15. v mesecu za
naslednji mesec posredoval na naslov kam@tourism-kranj.si oziroma na Zavod za turizem in kulturo
Kranj, Glavni trg 2, Kranj.
9. člen
Izvajalec je dolžan pri objavah programa iz te pogodbe oz. pri vseh drugih oblikah javnega nastopanja
v zvezi z njim navesti, da je njegovo izvajanje sofinancirala tudi Mestna občina Kranj.
10. člen
V primeru, da izvajalec naknadno ugotovi, da dela programa oziroma programskih aktivnosti ne more
izvesti v pogodbeno določenem roku oziroma v roku ali v primeru, če ugotovi, da dela programa oziroma
programskih aktivnosti ne bo mogel izvesti, je o tem dolžan pisno obvestiti sofinancerja in dostaviti vso
potrebno dokumentacijo. Vlogo obravnava Strokovna komisija, ki predlog posreduje v odločitev županu
Mestne občine Kranj (v nadaljevanju MOK). Na podlagi odločitve pogodbeni stranki lahko skleneta
dodatek k pogodbi, s katerim določita nov rok za izvedbo ali se dogovorita, da se neizvedeni del
programa oziroma programskih aktivnosti nadomesti z drugim ustreznim delom programa oziroma
programskih aktivnosti.
11. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega razpisa, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba
ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku naročila ali drugega organa in organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno
nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla za sklenitev tega posla pod
ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za
drugo ravnanje ali 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 ta
pogodba nična. Sofinancer bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede
njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega
odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
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12. člen
Pogodba preneha veljati s potekom časa ali na podlagi zakona, sporazuma pogodbenih strank ali
odstopa od pogodbe.
Če izvajalec ne predloži dopolnjenega ali spremenjenega delnega ali končnega poročila o opravljenem
delu oziroma poročila ne dopolni v danem roku ali ne porabi sredstev v danem roku, ali jih porabi v
nasprotju z namenom pogodbe, sofinancer odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan
sofinancerju povrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila
sredstev do dneva vračila, in sicer na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj
št. 01252-0100006472, najkasneje v roku 30 dni od poziva sofinancerja.
Sofinancer lahko odstopi od pogodbe v primerih, predvidenih s to pogodbo brez naknadnega roka za
izpolnitev, z navadno pisno izjavo, ki učinkuje z dnem prejema pri izvajalcu.
13. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče je za
reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.
Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba velja do 31.1.2017
oz. do potrditve končnega poročila izvajalca.
Pogodba je sestavljena v 5 izvodih, od katerih prejme dva izvoda izvajalec, tri pa sofinancer.

Datum:
Številka: _______________________

Izvajalec
_________
_____________
PREDSEDNIK

Sofinancer
MESTNA OBČINA KRANJ
Boštjan Trilar
ŽUPAN
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