
VZOREC 
 

Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, 
ki jo zastopa župan Nejc Smole (v nadaljevanju: naročnik), 
identifikacijska številka za davek na dodano vrednost: SI20991517 

in 

_, 
ki ga zastopa _, v nadaljevanju: izvajalec, 
davčna številka _ 

skleneta naslednjo 

 

POGODBO 
o sofinanciranju prireditev v letu 2020 

 

Številka pogodbe: _ 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik za izbiro sofinanciranja prireditev objavil Javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v občini Medvode v letu 2020 (Uradni list RS, št. _), na 
katerem so bile s Sklepom o izboru vlog za sofinanciranje prireditev v občini Medvode v letu 
2020, št. _, izbrane dejavnosti izvajalca. 

 

2. člen 

Upravičeni stroški so:  

- stroški, povezani z opravljanjem prostovoljnega dela; 
- stroški nakupa prehrambnih izdelkov (hrana, brezalkoholne pijače, pijače lokalne znamke 

Od Jakoba do Jakoba), ki se brezplačno delijo na prireditvi; 
- drugi stroški, ki so neposredno vezani na izvedbo prireditve, in sicer: stroški izdelave 

spletnih strani, stroški obveščanja, prevoza, najema prostora, tehnične in druge opreme, 
stroški varnostne službe, stroški komunalnih storitev ter drugi stroški, posebej določeni s 
pogodbo o sofinanciranju prireditve. 

 

Neupravičeni stroški so: 

- investicijski stroški, in sicer izgradnja ter obnova prireditvenih kapacitet, nakup tehnične 
opreme; 

- dolgovi in stroški obresti na dolgove; 
- stroški prehrambnih izdelkov (hrane, pijače) in blaga, namenjenega prodaji na prireditvi; 
- drugi stroški, ki niso bili predvideni v finančni konstrukciji ali niso bili navedeni v pogodbi. 

 

3. člen 

Izvajalcu se iz proračunske/ih postavk/e _ (in _) sofinancira naslednjo/i prireditev/prireditvi 
(v evrih): 

- prireditev »naziv 1 …« _, 
- prireditev »naziv 2 …« _. 
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4. člen 
 
Sredstva za namene iz 2. člena bo naročnik nakazal na transakcijski račun izvajalca, številka 
_, in sicer v roku 30 dni od prejema zahtevka. 
 
Zahtevek s prilogami računov izvajalec odda prek elektronskega sistema 
medvode.tendee.net. 
 
Izvajalec mora zadnji obračun in zahtevek posredovati v izplačilo do 25.11.2020. 
 
 

5. člen 
 
Izvajalec mora sredstva porabiti v letu 2020, in sicer jih lahko porabi samo za namen, 
sklenjen s to pogodbo in v skladu s prijavo na javni razpis. Naročnik izvaja nadzor nad 
namensko porabo sredstev. 
 
Če izvajalec naknadno ugotovi, da ne bo mogel izvesti posameznega programa ali projekta iz 
te pogodbe, za katerega so mu bila dodeljena proračunska sredstva, mora o tem najkasneje 
do 15.10.2020 pisno obvestiti naročnika ter predlagati ustrezno spremembo ali dopolnitev 
izvedbe programa oz. projekta. 
 
Naročnik lahko izvajalcu delno ali v celoti ugodi ali odstopi od pogodbe oziroma od 
sofinanciranja posameznega programa in zahteva vrnitev že nakazanih proračunskih sredstev 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.  
 
 

6. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo pri vseh javnih objavah, ki se nanašajo na predmet financiranja 
po tej pogodbi, navajal, da ga sofinancira Občina Medvode. 

Izvajalec se obvezuje, da bo načrtovane prireditve najavil vsaj 7 dni pred prireditvijo v 
Turistično informacijski center Medvode oziroma na temu namenjen spletni portal. 

 
 

7. člen 
 
Izvajalec mora naročniku najpozneje do 15.01.2021 prek elektronskega sistema 
medvode.tendee.net posredovati zaključno vsebinsko in finančno poročilo o porabljenih 
sredstvih. 
 

Če izvajalec letnega vsebinskega in finančnega poročila z zahtevanimi prilogami kljub pozivu 

ne posreduje, bo naročnik zahteval vračilo prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi 

obrestmi od dneva prejetja sredstev do njihovega vračila. Izvajalec, ki bo kršil določila te 

pogodbe, v prihodnjem letu na občinskih javnih razpisih ne bo mogel kandidirati, oziroma mu 

sredstva ne bodo dodeljena. 

 

 

8. člen 
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V primeru ugotovljene porabe sredstev na podlagi neresničnih podatkov je izvajalec dolžan 

prejeta sredstva, delno ali v celoti, vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 

prejetja sredstev do njihovega vračila. Izvajalec izgubi tudi pravico do pridobitve sredstev iz 

naslednjega javnega razpisa naročnika, na katerega se izvajalec prijavi. 

 

V primeru ugotovljenega neizpolnjevanja določil pravilnika pri izvajanju sofinanciranega 

programa ali ne izvedbe le-tega, je izvajalec dolžan prejeta sredstva delno ali v celoti, vrniti 

skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do njihovega vračila. 

 
 

9. člen 
 
Pogodbeni stranki določita, da bosta izvajanje te pogodbe kot skrbnika spremljala: 
- Gregor Rozman, s strani naročnika, 
- _, s strani izvajalca. 
 
V imenu naročnika ima njen skrbnik pravico: 
- izvajati nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti; 
- izvajati nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev naročnika; 
- pregledovati dokumentacijo in obračun stroškov v zvezi z izvajanjem programov; 
- ugotavljati skladnost izvedenega programa s to pogodbo in z navedbami v prijavi na javni 

razpis. 
 
 

10. člen 

 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev z 

zakonitimi zamudnimi obrestmi, če: 

- mu izvajalec ne omogoči nadzora v skladu z določili te pogodbe; 

- se ugotovi, da je izvajalec sredstva pridobil na podlagi neresničnih podatkov; 

- izvajalec drugače krši svoje obveznosti, določene s to pogodbo. 

 

 

11. člen 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta obveščali o vseh dejstvih, ki so pomembna za 

izvajanje te pogodbe. 

 

 
12. člen 

 
Ta pogodba je nična v primeru, da je pri izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca po tej 
pogodbi, pri sklenitvi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene 
stranke, predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika, uslužbencu občinske uprave ali 
funkcionarju obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za 
sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku 
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ali posredniku naročnika, uslužbencu občinske uprave, funkcionarju, drugi pogodbeni stranki 
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 
 
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega 
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, 
glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz 
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi. 
 
 

13. člen 
 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne 
rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 

14. člen 
 
Ta pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od 

01.01.2020 do izpolnitve vseh obveznosti, povezanih s to pogodbo. Pogodba je sestavljena v 

treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en, naročnik pa dva izvoda. 

 
 
Datum: ___.___.2020 
 
Izvajalec 
- 
- , - 

 
 
Naročnik 
Občina Medvode 
Nejc Smole, župan 

 


