
Vzorec pogodbe 2013 

MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ID št. za DDV: SI40016803, 

ki jo zastopa župan Boris Popovič (v nadaljnjem besedilu: prva pogodbena stranka) 

 

in  

 

____________________________, (ID za DDV: _________, matična številka: ________), ki 

ga zastopa ____________ (v nadaljnjem besedilu: druga pogodbena stranka) 

 

skleneta naslednjo 

 

 

 

POGODBO 

o sofinanciranju programov za otroke in mladino 

v letu 2013 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

 

 da je prva pogodbena stranka objavila Javni razpis za sofinanciranje programov za 

otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2013, ki je bil objavljen v Uradnem 

listu RS, št. ______ dne ______,  

 da se je druga pogodbena stranka prijavila na javni razpis iz prve alinee tega člena z 

naslednjim programom: 

o ________________ 

o ________________ 

 da je bila prijava iz prejšnje alinee obravnavana v skladu z razpisnimi pogoji, merili 

in prednostnimi kriteriji, določenimi s sklepom št. 410-24/2013 z dne 4. 1. 2013 

zastopnika prve pogodbene stranke 

 da so bila drugi pogodbeni stranki za sofinanciranje programa iz tretje alinee, 

upoštevaje sklep iz druge alinee tega člena, s sklepom št. 410-24/2013 z dne 4. 1. 

2013, dodeljena sredstva v višini _____________ EUR.  

 

2. člen 

 

Prva pogodbena stranka bo program iz druge alinee prejšnjega člena te pogodbe sofinancirala 

iz sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2013 (Odlok o proračunu Mestne občine 

Koper za leto 2013, Uradni list št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012). 

 

Sredstva se dodelijo drugi pogodbeni stranki na podlagi sklepa iz četrte alinee 1. člena te 

pogodbe, ki ga je zastopnik prve pogodbene stranke sprejel na predlog komisije imenovane za 

pregled vlog prispelih na javni razpis iz prve alinee 1. člena te pogodbe. 

 

Druga pogodbena stranka je dolžna program realizirati najkasneje do konca decembra 2013. 

 

3. člen 

 

Prva pogodbena stranka se zavezuje sredstva v višini _____________ EUR iz zadnje alinee 1. 

člena te pogodbe nakazati na transakcijski račun št. __________________, ki ga vodi 

______________________, in sicer 30. dan po prejetem poročilu o izvedbi programa. 

 

Druga pogodbena stranka je dolžna poročilo iz prejšnjega odstavka prvi pogodbeni stranki 

dostaviti večkrat na leto glede na predvidena izplačila oz. najkasneje do 20. novembra 2013.  
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Sredstva iz prvega odstavka tega člena se črpajo s proračunske postavke na področju 

__________________________, proračuna prve pogodbene stranke za leto 2013, in sicer 

________________. 

 

4. člen 

 

Prva pogodbena stranka bo kot plačnik izvedbe programa iz druge alinee 1. člena te pogodbe 

opravljala kvalitativni, kvantitativni in finančni nadzor nad izvedbo programov. 

 

Prva pogodbena stranka lahko kadarkoli preverja namensko porabo proračunskih sredstev.  

 

Na izrecno zahtevo prve pogodbene stranke je druga pogodbena stranka dolžna posredovati 

oziroma omogočiti vpogled v vso dokumentacijo (finančno, pravno, vsebinsko-projektno,…) 

v zvezi z realizacijo programov, ki se sofinancirajo na podlagi te pogodbe. Druga pogodbena 

stranka je tudi sicer dolžna sodelovati s prvo pogodbeno stranko in se odzivati na njene 

zahteve po dokumentaciji in pojasnilih.  

 

5. člen 

 

V primeru, da druga pogodbena stranka naknadno ugotovi, da v pogodbeno določenem roku 

oziroma s predračunsko predvidenimi sredstvi ne bo mogla izvesti dogovorjenega obsega 

programov iz tretje alinee 1. člena te pogodbe, je dolžna o razlogih za zamudo oziroma 

nezmožnost izpolnitve te pogodbe nemudoma obvestiti prvo pogodbeno stranko. 

 

Prva pogodbena stranka lahko v primeru iz prvega odstavka tega člena odstopi od pogodbe in 

zahteva vrnitev že nakazanih sredstev po tej pogodbi s pripadajočimi zamudnimi obrestmi ali 

zahteva naknadno izpolnitev pogodbe in sklene z drugo pogodbeno stranka aneks k tej 

pogodbi, s katerim določi nove pogoje izpolnitve.  

 

6. člen 

 

Druga pogodbena stranka je po zaključku programa dolžna prvi pogodbeni stranki dostaviti 

zaključno vsebinsko in finančno poročilo o programu, ki se sofinancira na podlagi te 

pogodbe, z navedbo vseh virov financiranja najkasneje do 28. 2. 2014. 

Vsebinski del poročila mora vsebovati tudi podatke o izpolnjevanju kriterijev za spremljanju 

uspešnosti programa, kot so odmevi v javnosti, število obiskovalcev, število udeležencev, itd.  

 

7. člen 

 

Prva pogodbena stranka lahko razdre to pogodbo ali/in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev 

z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred od dneva prejema sredstev s strani druge pogodbene 

stranke, v primeru: 

- če druga pogodbena stranke ne izpolnjuje svojih obveznosti sprejetih na podlagi te 

pogodbe; 

- če druga pogodbena stranka nenamensko porabi proračunska sredstva ali jih porabi v drug 

namen, kot je opredeljen s to pogodbo; 

- če druga pogodbena stranka ne predloži v roku poročila iz prejšnjega člena te pogodbe. 

 

8. člen 

 

Odgovorni osebi pogodbenih strank sta: 

 

- Timotej Pirjevec   s strani prve pogodbene stranke, 

- ____________________  s strani druge pogodbene stranke. 
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Odgovorna/i predstavnika/ci pogodbenih strank sta pooblaščena/i, da ju zastopata v vseh 

vprašanjih, ki se tičejo izvedbe programa/ov in sofinanciranja po tej pogodbi. Morebitno 

zamenjavo odgovornih predstavnikov lahko pogodbenika izvršita samo sporazumno. 

 

9. člen 

 

Druga pogodbena stranka se zavezuje, da bo v slovenski in mednarodni javnosti navajal prvo 

pogodbeno stranko kot sofinancerja programa/ov iz te pogodbe. 

V primeru objave logotipov sponzorjev oziroma drugih sofinancerjev v časopisnih objavah, 

tiskanih ali elektronskih publikacijah je dolžan objaviti tudi logotip prve pogodbene stranke. 

 

10. člen 

 

Pogodbeni stranki se zavezujeta vsa morebitna nesoglasja reševati sporazumno. V primeru 

neuspele sporazumne rešitve je za rešitev spora pristojno sodišče v Kopru. 

 

11. člen 

 

Morebitne spremembe te pogodbe in aneksi k njej se sklepajo v pisni obliki. 

 

12. člen 

 

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank pod 

pogojem, da druga pogodbena stranka v 10 dneh po prejemu te pogodbe v podpis vrne prvi 

pogodbeni stranki dva podpisana izvoda. Če druga pogodbena stranka v 10 dneh po prejemu 

te pogodbe ne vrne prvi pogodbeni stranki dveh podpisanih izvodov, se šteje, da pogodba ni 

sklenjena in da prva pogodbena stranka ni dolžna izpolniti obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz 

te pogodbe. 

13. člen 

 

Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih dve (2) prejme prva 

pogodbena stranka, eno (1) pa druga pogodbena stranka. 

 

 

Številka:       Številka:   

Datum:       Datum:      

 

 

 
Druga pogodbena stranka      Prva pogodbena stranka 

        MESTNA OBČINA KOPER 

 

Predsednik/ca         Župan 

 

 

_____________________________    _______________________ 

 
 


