
PR|LoGA št. 2

oBclNA VoDlcE, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, ki jo zastopa żupan Aco Franc Šuštar (v
nadaljnjem besedilu: naročnik)

in

(naziv ĺn sedeŽ), matĺčna št. davčna št.: 

-,

kigazastopa,(vnadaljnjembesedilu:izvajalec)
na podlagi 17. člena Pravĺlnika o sofinanciranju programov za področje društvenih dejavnosti v
občiniVodice (Uradno glasilo občine Vodice, śt.7l17) skleneta naslednjo:

POGODBO
o SoFINANGIRANJU DRUŠTVEN|H DEJAVNosTlV oBčtNlVoDlGE V LETU 20í9

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik za namen sofinanciranja društvenih
dejavnostivobčiniVodicezaleto2o19,vUradnemglasiluobčineVodĺcešt.-terna
spletni strani občine Vodice objaviljavni razpis.

2. člen

Na podlagi sklepa št. 093_4/20í9, z dne so bila v skladu z določili Pravilnika o
sofinanciranju društvenih dejavnosti v občini Vodice izvajalcu dodeljena sredstva za izvď1arye
sledeči h prog ramov/projektov:

3' člen

lzvajalec se zavezuje, da bo odobrene programe/projekte, ki so predmet te pogodbe, izvĄal
strokovno in v skladu s prijavljeno dokumentacijo pri čemer bo zasledoval cilje namenske ter
racionalne porabe proračunskih sredstev. Programĺ/projekti bodo izvedeni v obdobju od 1.1'2019
do 3'1 .12.2019.

4. člen

Naročnik bo za sofinanciranje izvedbe odobrenih programov/projektov v letu 2019 izvajalcu
zagotovĺl sredstva v skupni višini
društva

€. Sredstva so zagotovljena na PP 081112 Druga

Naročnik bo sredstva nakazal v roku 8 (osmih) dni po prejemu zahtevka za povrnitev stroškov.
Zahtevku morajo biti priloŽene fotokopije računov in dokazila za Že izvedene programe in
projekte, ki so bila določena s sklepom in to pogodbo'

Zahtevki se lahko izstavljajo izključno za namene iz2. ćlena te pogodbe.

Zadnji rokza izstavitev zahtevka je 15. 12,2019.

Sredstva bodo nakazana na TRR izvajalca št

5. člen

lzvajalec izrecno dovoljuje naročniku, da kadarkoli preverja namensko porabo sredstev in za ta
namen spremlja in nadzira izvĄanje programov/projektov' Pogodbeni stranki soglašata, da lahko
naročnik na podlagi ugotovitev izvedenega nadzora:

. ustavi nakazilo sredstev na podlagi prejetega zahtevka, v kolikor izvajalec ne izvaja
odobrenih programov/projektov skladno s to pogodbo,



o zahteva Vračilo nakazanih sredstev V celoti ali delno skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila dalje, v kolikor so bila sredstva porabljena nenamensko.

lzvajalec, ki krši določila te pogodbe in je to nesporno ugotovljeno V procesu nadzora, ne more
kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem javnem razpisu.

6. člen

lzvajalec odobrenih programov/projektov se obvezuje, da bo najkasneje do 31. marca 2019
naročniku podal pisno poročilo o izvajanju odobrenih programov/projektov s finančnim poročilom o
porabi sredstev, prejetih po tej pogodbi. lzvajalec je o svojem delovanju in dogodkih dolŽan
poročatitudi v občinskem glasilu.

7. člen

Za izvedbo pogodbe s strani občine Vodice je zadolŽen Rado Čuk, višji svetovalec l, s strani
izv ď1alca pa zakoniti zastopn ik izv ajalca.

8. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, V nasprotnem
primeru pa jeza reševanje sporov prĺstojno okrajno sodišče v Ljubljani.

9. člen

Ta pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih od katerih naročnik prejme dva (2) izvoda in izvajalec
en ('t) izvod. Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Številka

lzvajalec: Naročnik:

OBCINA VODICE
Župan Aco Franc Šuštar

(zakoniti zastopnik)

(podpis) (podpis)

Datum podpisa Datum podpisa:
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