
MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan,  
matična številka: 5874424, 
ID za DDV: SI40016803,  
(v nadaljevanju: prva pogodbena stranka) 
 
in  
 
_______________________________________, ______________________________________, 
______________________________________, ki ga zastopa ______________________________________ 
______________________________________,  
matična številka: ______________________________________, 
davčna številka: ______________________________________, 
(v nadaljevanju: druga pogodbena stranka) 
 
sklepata 
 
 
 

P O G O D B O 
O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV OZIROMA PROJEKTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA 

VARSTVA V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO2022 
 
 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da je prva pogodbena stranka izvedla Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov 

na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022 (v nadaljevanju javni 
razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. _________ dne 10. 12. 2021; 

- da se je druga pogodbena stranka prijavila na javni razpis iz prejšnje alineje tega člena s 
programom »______________________________________«; 

- da je bila prijava iz prejšnje alineje obravnavana v skladu z razpisnimi pogoji in merili, 
določenimi v javnem razpisu iz prve alineje tega člena; 

- da so bila drugi pogodbeni stranki za sofinanciranje programa iz druge alineje s sklepom, št. 
_________z dne _________, iz proračuna prve pogodbene stranke na področju socialnega varstva s 
postavke ________ »_________«, dodeljena sredstva v višini ______________________________________ EUR; 

- da je prijava na javni razpis sestavni del te pogodbe, 
- da druga pogodbena stranka ni subjekt za katerega velja omejitev poslovanja po 35. členu 

Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in 158/20). 
 

2. člen 
 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje programa na področju socialnega varstva (naziv:) 
»__________«, izbranega na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov na področju 
socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022. 
 

3. člen 
 
Prva pogodbena stranka bo sofinancirala program iz 2. člena te pogodbe iz sredstev proračuna 

Mestne občine Koper za leto 2022 skladno z določili Odloka o proračunu Mestne občine Koper za 

leto 2022, Uradni list št. ____________ z dne _____. 

 



Sredstva se dodelijo drugi pogodbeni stranki na podlagi sklepa iz četrte alineje 1. člena te pogodbe, 

ki ga je zastopnik prve pogodbene stranke sprejel na predlog komisije imenovane za pregled vlog 

prispelih na javni razpis. 

Druga pogodbena stranka je dolžna program realizirati najkasneje do konca decembra 2022. 
 

4. člen 
 
Prva pogodbena stranka se zavezuje sredstva iz prvega odstavka prejšnjega člena te pogodbe 
nakazati na račun druge pogodbene stranke št. ______________________________________, ki ga vodi 
______________________________________. 
 
Nakazilo sredstev iz prvega odstavka prejšnjega člena te pogodbe se opravi na podlagi mesečnih 

e-zahtevkov druge pogodbene stranke v enakih mesečnih nakazilih, in sicer 30. dan po prejemu 

zahtevka, ki mu mora biti priloženo vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju programa na 

predpisanem obrazcu, upoštevaje, da se nakazilo za mesec december 2022 opravi v januarju 

2023. 

V kolikor prva pogodbena stranka pri pregledu poročila ugotovi, da je potrebno poročilo dopolniti, 
določi drugi pogodbeni stranki primeren rok, v katerem mora le-ta predložiti dopolnjeno poročilo. 
Če druga pogodbena stranka ne predloži dopolnjenega poročila v zahtevanem roku, lahko prva 
pogodbena stranka odstopi od pogodbe. V primeru, da je izkazanih upravičenih stroškov manj, 
kot je predvidenih, se znesek sofinanciranja ustrezno zmanjša. 
 
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se črpajo s proračunske postavke na področju 
»_________________« proračuna prve pogodbene stranke za leto 2022, in sicer »__________________«. 
 

5. člen 
 
Druga pogodbena stranka pridobi dodeljena sredstva na podlagi te pogodbe v letu 2022 in jih 
uporabi izključno za izvedbo programa, ki je predmet te pogodbe. 
 
Druga pogodbena stranka se zavezuje, da bo program izvedla strokovno in na najvišji kakovostni 
ravni. 
 

6. člen 
 
Prva pogodbena stranka opravljata kvalitativni, kvantitativni in finančni nadzor nad izvedbo 
programa, ki je predmet sofinanciranja.  
 
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 v roku 8 dni od prejema 

zahteve. Druga pogodbena stranka je tudi sicer dolžna sodelovati s prvo pogodbeno stranko in se 

odzivati na njene zahteve po dokumentaciji in pojasnilih.  

 
7. člen 

 
Druga pogodbena stranka je po zaključku programa dolžna prvi pogodbeni stranki dostaviti 
končno poročilo o izvedbi programa, ki se sofinancira na podlagi te pogodbe, na predpisanem 
obrazcu, najkasneje do 28. 2. 2023. 



 
V primeru, da druga pogodbena stranka ne predloži v roku poročila iz prejšnjega odstavka tega 
člena oziroma v primeru, da bi iz poročila izhajala nenamenska poraba proračunskih sredstev, 
lahko prva pogodbena stranka zahteva vrnitev že nakazanih sredstev skupaj z zakonsko 
določenimi zamudnimi obrestmi. 
 

8. člen 
 
V primeru, da druga pogodbena stranka naknadno ugotovi, da v pogodbeno določenem roku 
oziroma s proračunsko predvidenimi sredstvi ne bo mogla izvesti dogovorjenega obsega 
programov iz druge alineje 1. člena te pogodbe, je dolžna o razlogih za zamudo oziroma 
nezmožnost izpolnitve te pogodbe nemudoma pisno obvestiti prvo pogodbeno stranko ter razloge 
obrazložiti in utemeljiti. 
 
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 
sklene z drugo pogodbeno stranko aneks k tej pogodbi, s katerim določi nove pogoje izpolnitve. 
 
Druga pogodbena stranka ne sme prenesti pravic in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo brez 
pisnega soglasja prve pogodbene stranke. 
 

9. 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 stranka 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; 

- v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja katerega koli od razpisnih pogojev za 

kandidiranje na javnem razpisu. 

 

10. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da so za izvajanje te pogodbe odgovorni (skrbniki pogodbe): 

- s strani prve pogodbene stranke: Timotej Pirjevec, e-naslov: timotej.pirjevec@koper.si, 
tel.: 05 6646 239, 

- s strani druge pogodbene stranke: __________________, e-naslov:_________, tel.:___________. 
 
Odgovorna predstavnika pogodbenih strank sta pooblaščena, da ju zastopata v vseh vprašanjih, 
ki se nanašajo na izvedbo programa in sofinanciranje po tej pogodbi. Morebitno zamenjavo 
odgovornih predstavnikov lahko pogodbeni stranki izvršita s pisnim obvestilom nasprotni 
pogodbeni stranki. 
 
Kontaktna oseba prve pogodbene stranke je Emina Glavaš (tel.: 05 6646 236, e-naslov: 
emina.glavas@koper.si). 
 
 
 
 

mailto:timotej.pirjevec@koper.si
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11. člen 
 
Druga pogodbena stranka se zavezuje, da bo v slovenski in mednarodni javnosti navajala prvo 
pogodbeno stranko kot sofinancerja programa iz 1. člena te pogodbe. V primeru objave logotipov 
sponzorjev oziroma drugih sofinancerjev v časopisnih objavah, tiskanih ali elektronskih 
publikacijah, je druga pogodbena stranka dolžna objaviti tudi logotip prve pogodbene stranke. 
 

12. člen 
 
V primeru, da je pri izvedbi javnega razpisa, za izbor druge pogodbene stranke ali pri izvajanju te 

pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, zastopniku ali 

posredniku prve pogodbene stranke, uslužbencu občinske uprave, funkcionarju, predstavniku ali 

članu politične stranke 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 prvi pogodbeni stranki povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku prve 
pogodbene stranke, uslužbencu občinske uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu 
politične stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku,  

je ta pogodba nična (14. člen ZIntPK, Uradni list RS št. 69/11-UPB2 in 158/20). 

Prva pogodbena stranka 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, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz 
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 
 

13. člen 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta vsa morebitna nesoglasja reševati sporazumno. Če sporazumne 
rešitve ne bi bilo mogoče doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru. 
 

14. člen 
 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe 

pogodbeni stranki. Dogovori, ki niso sklenjeni v obliki aneksa k tej pogodbi, so nični. 

  
15. člen 

 
Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se 
uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene 
odnose. 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. člen 
 
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme prva pogodbena stranka 
dva (2) izvoda, druga pogodbena stranka pa en (1) izvod. 
 
 
 

Številka: Številka: 
Datum: 
 

Datum: 
 

 MESTNA OBČINA KOPER 
 župan 
 Aleš Bržan 

 
 


