Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, ki jo zastopa župan Tadej BEOČANIN
Šifra dejavnosti: 84.110
Matična številka 5879914
Davčna številka 51533251
Podračun EZR: 0120 1010 0014 597 (v nadaljevanju besedila Občina Ajdovščina)
in
izvajalec,, ki ga zastopa predsednik ………………………………………..
Šifra dejavnosti: ………..
Matična številka: ….…………
Davčna številka: …………
TRR: ………………………………. (v nadaljevanju besedila izvajalec)
sklepata
POGODBO O SOFINANCIRANJU V LETU 2019
1.
Občina Ajdovščina bo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov
humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2019 in Sklepa
o sofinanciranju programov in projektov splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za
samopomoč št. ………………. z dne ……………….., izvajalcu sofinancirala prijavljeni
programa ………………… v višini …………….. €.
2.
Občina Ajdovščina bo odobrena sredstva nakazala na TRR izvajalca programa v enkratnem
znesku, na podlagi prejetega zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek za izplačilo sredstev
lahko izvajalec odda ob podpisu te pogodbe.
Sredstva bodo nakazana iz proračunske postavke ……………………., konto ……………, v
roku 30 dni od prejema zahtevkov.
3.
Izvajalec se obvezuje:
- da bo sredstva uporabilo izključno za prijavljene programe v skladu s sklepom,
- da bo v primeru odpovedi oz. delne izvedbe programov obvestilo Občino Ajdovščina,
- da bo po končani izvedbi predložilo vsebinsko in finančno poročilo o opravljenih programih.
4.
Občina Ajdovščina lahko po predhodnem obvestilu preverja namensko porabo odobrenih
sredstev. Izvajalec mora preverjanje omogočiti.
V primeru nenamenske porabe sredstev Občina Ajdovščina odstopi od pogodbe, izvajalec pa
je nenamensko porabljena sredstva dolžan vrniti skupaj z obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva nakazila sredstev. Na enak način mora vrniti prejeta sredstva tudi če se ugotovi, da
podatki, ki jih je izvajalec navedel v vlogi, niso preverljivi.
5.
Izvajalec mora poročilo o izvedbi programov predložiti v roku 30 dni po izvedbi, najkasneje pa
do 31. januarja 2020. Če poročila ne predloži v določenem roku ali ne sporoči objektivnih
razlogov za zamudo roka, se šteje, da je pogodba razveljavljena, nakazana sredstva pa mora
skupaj z obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila, vrniti.
6.
Ob morebitnih spremembah znižanja proračunskih sredstev, se procentualno znižajo tudi
pogodbena sredstva. Občina Ajdovščina o tem izvajalca obvesti v roku 8 dni od nastanka
spremembe. Izvajalec je dolžan razliko med izplačanimi sredstvi in sredstvi po sprejetih
rebalansih vrniti v proračun občine najkasneje do 31.12. tekočega leta.

7.
Pogodbeni stranki določita, da sta skrbnika pogodbe:
- za Občino Ajdovščina: oddelek za družbene dejavnosti,
- za izvajalca: ____________________________________________
8.
Morebitne spremembe in dopolnitve pogodbe stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.
Spore v zvezi s to pogodbo rešujeta pogodbeni stranki sporazumno, sicer pa pristojno sodišče.
9.
Skladno s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11
– UPB2) je ta pogodba nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku,
njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku.
Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev pogodbe po 35. členu
ZintPK.
10.
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en
izvod.
11.
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
12.
Izvajalec mora podpisano pogodbo vrniti v roku 8 dni od prejema pogodbe, sicer se šteje, da
je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Številka: ……………..
Datum: ………………..

IZVAJALEC
PREDSEDNIK
Ime in priimek

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN

