VZOREC POGODBE kultura
POGODBENI STRANKI:
OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo, matična številka: 5874688, davčna številka: 30835437,
ki jo zastopa župan Marko Mravlja (v nadaljevanju naročnik)
in
Ime in naslov društva, , matična številka: ____________, davčna številka: _________, ki ga zastopa
predsednik _____________ (v nadaljevanju izvajalec)
skleneta naslednjo

POGODBO
o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Naklo za leto 2017

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izbral izvajalca na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Naklo za leto 2017 št. 410100003/2017, vloge izvajalca št. ________________, po kateri so izvedene aktivnosti
točkovane in ovrednotene v sklepu št. _______________, z dne ______________.
2. člen

Občina Naklo je, na podlagi sklepa št. _______________, z dne ___________, dodelila
upravičencu ____________________ sredstva v višini _________ EUR.
Sredstva za ta namen ima Občina Naklo zagotovljena v proračunu za leto 2017, postavka:
180002 Delovanje društev s področja kulture, konto 41200000-Kultura-redni transferi
društvom.
3. člen
Občina Naklo bo sredstva za sofinanciranje delovanja društva, ki je predmet te pogodbe
nakazala na transakcijski račun društva št. SI56 ____ ____ ____ ___, pri banki ____________,
in sicer:
− 30% vrednosti pogodbe v 30 dneh od podpisa strank na tej pogodbi, pri čemer
mora prejemnik sredstev najkasneje v 90 dneh od prejema predplačila občini
posredovati dokazila o upravičeni porabi sredstev;
− 70% vrednosti pogodbe v 30 dneh od prejema zahtevka za izplačilo.
Zahtevek se odda na predpisanem obrazcu. Zadnji rok za predložitev zahtevka je 30.11.2017.
4. člen
Izvajalec se zaveže, da bo najkasneje do 31.3.2018 naročniku predložil letno poročilo o
izvedbi aktivnosti, ki so bile predmet sofinanciranja v letu 2017.
5. člen
Izvajalec se zaveže, da bo ljubiteljsko kulturno dejavnost, ki je predmet te pogodbe izvajal v
smislu namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev ter naročniku omogočil nadzor
nad izvajanjem dejavnosti ter nad namensko porabo sredstev.
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6. člen
Društvo mora odobrena proračunska sredstva porabiti v letu 2017.
Če društvo sredstev ne porabi namensko v skladu z vlogo, ki jo je posredoval na javni razpis
in ne izpolni obveznosti, določenih s to pogodbo, se zahteva vrnitev v ta namen izplačanih
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
7. člen
V primeru kršitev 4. člena te pogodbe, društvo ne more kandidirati za sredstva za delovanje
društev na področju kulture iz občinskega proračuna na naslednjem razpisu.
8. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.
9. člen
Pogodba velja z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se uporablja od 01.01.2017 do
31.12.2017.
10. člen
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda,
izvajalec pa en (1) izvod.
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OBČINA NAKLO
Marko Mravlja, župan

DRUŠTVO
, predsednik

