
Vzorec pogodbe 2012 

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 2012 

 

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 ____ (objavljen v Uradnem listu RS, 

št. ______ z dne ______),  

 da ima prva pogodbena stranka za sofinanciranje programov za otroke in mladino  

zagotovljena finančna sredstva v proračunu občine za leto _____ (proračunsko 

postavko 2059 »Sofinanciranje programov za otroke« in proračunska postavka 2086 

»Sofinanciranje programov za mladino«)  

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

bila s sklepom št. __________ z dne _________ izbrana za sofinanciranje programov. 

 

2. člen 

 

Prva pogodbena stranka bo za izbrane program za otroke in mladino za leto 2012, zagotovila 

sredstva v višini ___________€, in sicer: 

 

 

- __________________________________________ 

- __________________________________________ 

 

Prva pogodbena stranka bo sredstva iz prvega odstavka tega člena v skupni višini  

_________€ nakazala na TRR druge pogodbene stranke št. _____________, in sicer do 

___________v letu 2012 v enkratnem znesku na podlagi  poročila o izvedbi programa.  

 

Druga pogodbena stranka mora  poročila posredovati najkasneje do ______ v letu 2012. 

Prva pogodbena stranka bo sredstva nakazala 30. dan po prejemu poročila iz prejšnjega 

odstavka. 

 

3. člen 

 

 

 

Druga pogodbena stranka lahko dobljena sredstva uporabi samo v namen, opredeljen s to 

pogodbo. 

 

Prva pogodbena stranka lahko kadarkoli preverja namensko porabo proračunskih sredstev, 
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dodeljenih na podlagi te pogodbe. Na zahtevo prve pogodbene stranke je druga pogodbena 

stranka dolžna omogočiti vpogled v vso dokumentacijo v zvezi z realizacijo programa, ki se 

sofinancira na podlagi te pogodbe. 

 

V primeru, da prva pogodbena stranka ob preverjanju ugotovi nenamensko porabo sredstev, 

lahko razdre to pogodbo in zahteva vrnitev že nakazanih sredstev skupaj z zakonsko 

določenimi zamudnimi obrestmi. 

 

4. člen 

 

Druga pogodbena stranka je dolžna prvi pogodbeni stranki najkasneje do 28.2.2013 predložiti 

končno vsebinsko in finančno poročilo z navedbo natančnega števila udeležencev programov 

iz Mestne občine Koper in z navedbo vseh virov financiranja. 

 

V primeru, da druga pogodbena stranka ne predloži poročila iz prvega odstavka tega člena, 

oziroma v primeru, da bi iz poročila izhajala nenamenska poraba proračunskih sredstev v 

nasprotju z veljavno zakonodajo, lahko prva pogodbena zahteva vrnitev že nakazanih sredstev 

skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. 

 

5. člen 

 

Za skrbnika te pogodbe sta določena: 

- Timotej Pirjevec s strani prve pogodbene stranke, 

- __________ s strani druge pogodbene stranke. 

 

 

6. člen 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v primeru 

neuspele sporazumne rešitve je pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Kopru. 

 

7. člen 

 

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

stranka dva (2) izvoda druga pogodbena stranka en (1) izvod in prične veljati, ko jo podpišeta 

obe pogodbeni stranki. 

 

 

Številka: ___________                                                Številka:  

Datum: _______                                                           Datum:  

 

Mestna občina Koper                 ________________ 

      Župan                                                                      Zastopnik  

  Boris Popovič                                                         _____________   

 


