POGODBA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI V OBČINI BRDA ZA LETO 2020
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, ki jo zastopa župan Franc Mužič, davčna številka:
58633391 (v nadaljnjem besedilu: financer)
in
_________________, ___________, ________________, ki ga zastopa ____________,
davčna številka: __________________ (v nadaljnjem besedilu: prejemnik sredstev)
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
•
da so v Proračunu Občine Brda za leto 2020 zagotovljena finančna sredstva na podlagi
Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št.
56/2019),
•
da so bila na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju
družbenih dejavnosti v Občini Brda v letu 2020, objavljenega na spletni strani občine,
uporabniku sredstev dodeljena finančna sredstva.
2. člen
Iz proračunske postavke ___________/4120 se odobri finančna sredstva v višini
______________ za sofinanciranje __________________________________________.
3. člen
Financer bo nakazal finančna sredstva na račun uporabnika sredstev št.
___________________ in sicer v višini 70% pogodbene obveznosti za sofinanciranje
programa oz. projekta v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
V skladu s 5. točko in 4. odstavkom 6. točke 33. člena Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) se stranki dogovorita, da
bo prejemnik sredstev posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev po zaključku izvedbe
pogodbenih obveznosti in da bo neplačani del pogodbenih obveznosti prejemniku izplačan
po prejemu dokazil o upravičeni porabi sredstev ter v roku, ki ga določa ta zakon.
4. člen
Uporabnik sredstev se zavezuje:
•
da bo sredstva uporabil izključno za namene, za katere so mu dodeljena, in sicer
najkasneje do 31. 12. 2020. Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska
uprava Občine Brda,
•
da ima poravnane vse obveznosti do Občine Brda in ZTKMŠ Brda,
•
da bo informiral in obveščal javnost, da se program sofinancira s sredstvi proračuna
Občine Brda,
•
da bo najkasneje do 31. 1. 2021 financerju predložil finančno in vsebinsko poročilo o
izvedbi sofinanciranega programa oz. projekta.
•
da bo v primeru nenamenske porabe proračunskih sredstev sredstva vrnil v proračun
skupaj z zakonitimi obrestmi

5. člen
Pogodbeni stranki izrecno soglašata s protikorupcijsko klavzulo kot sledi:
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 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 organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.
6. člen
Pogodbene stranke določijo, da bodo odgovorne osebe (skrbniki pogodbe):
- Mateja Ambrožič, s strani Občine Brda,
- _________________, s strani društva.

7. člen
Vsa morebitna nesoglasja bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. V primeru spora je
dogovorjena pristojnost okrožnega sodišča v Novi Gorici.
8. člen
Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme financer dva izvoda,
uporabnik sredstev pa enega. Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe
pogodbeni stranki.
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