MESTNA OBČINA MARIBOR, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju naročnik)
Matična številka: 5883369
Davčna številka: 12709590
ki jo zastopa župan dr. Andrej FIŠTRAVEC
in
………………………………………………………………………………(v nadaljevanju prijavitelj),
Matična številka: ……….………………….
Davčna številka:……………………………
ki ga zastopa ………………………………………
skleneta naslednjo
POGODBO O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA IN
OHRANJANJA NARAVEV LETU 2017
1. člen
Mestna občina Maribor bo v letu 2017 na osnovi uspešne prijave na razpis za sofinanciranje
programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave ter v skladu s proračunsko postavko
156300 – Programi, poročila in sofinanciranje programov v proračunu Mestne občine Maribor za leto
2017, prijavitelju sofinancirala organizacijo in izvedbo aktivnosti, ki je/so predmet te pogodbe.
2. člen
Skladno s cilji in kriteriji javnega razpisa naročnik sofinancira:

AKTIVNOSTI (naziv):
Mestna občina Maribor bo izvajalcu v letu 2017 sofinancirala sredstva po tej pogodbi v skupni višini do

…………………..EUR
(z besedo: ………………………………….. evrov, ../100).
3. člen
Podrobnejša vsebina je razvidna iz Prijave za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in
ohranjanje narave v letu 2017, ki je sestavni del te pogodbe.
Morebitna prekoračitev celotne izvedbene vrednosti projekta glede na prijavljeno oziroma usklajeno
vrednost projekta ne bremeni naročnika.
4. člen
Naročnik se obvezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost do prijavitelja izpolnil na osnovi ustrezno
izpolnjenega e-zahtevka prijavitelja, prijavitelj pa se obvezuje, da bo e-zahtevek za sofinanciranje
posredoval v roku 15 dni po realizaciji projekta, oziroma ob upoštevanju roka, določenega v drugem
odstavku 5. člena te pogodbe za projekt, ki bo izveden v mesecu decembru 2017.
Prijavitelj bo e-zahtevku priložil vsebinsko poročilo o izvedbi projekta, na osnovi katerega bo možno
nesporno preveriti, ali je bil projekt realiziran v skladu s to pogodbo.
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Prav tako je prijavitelj dolžan:
-

vsaj teden dni pred izvedbo dogodkov/javnih predstavitev obvestiti naročnika, da se dogodek objavi
na spletnih straneh Mestne občine Maribor,
vsako publikacijo pred tiskom ali objavo poslati naročniku v predogled,
enkrat v letu na povabilo naročnika organizirati vsaj eno tematsko delavnico na osnovi zastavljenih
programov,
v predstavitvah navajati Mestno občino Maribor kot sofinancerja,
naročniku na poziv dostaviti in/ali omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem
programov, ki so predmet te pogodbe,
5. člen

Naročnik se obvezuje, da bo prijavitelju nakazal sredstva iz 2. člena te pogodbe pod pogoji, kot so
opredeljeni v tej pogodbi, 30. dan od prejema popolnega e-zahtevka.
Za programe izvedene v drugi polovici novembra 2017 se v soodvisnosti z datumom prispelega
zahtevka upošteva zadnji izplačilni rok v letu 2017, za programe izvedene v decembru 2017 pa velja,
da predlagatelj do 30. novembra 2017 predloži zahtevek z dokazili o stanju priprave programa, ki bo
izveden do 31. decembra 2017; v takem primeru mora predlagatelj takoj po izvedeni aktivnosti oz. do
31. decembra 2017 dopolniti zahtevek z dokazili o izvedbi programa.
Sredstva iz 2. člena te pogodbe bo naročnik nakazal prijavitelju v predvidenem roku na transakcijski
račun banke ..................... št. ...........................
6. člen
Naročnik ima kadarkoli v okviru zakonskega roka pravico vpogleda v dokumentacijo prijavitelja o
upravičenih stroških in o izvedbi projekta.
Naročnik lahko zmanjša svoj delež sofinanciranja ali odstopi od pogodbe, če ugotovi:
 da projekt ni bil izveden v skladu s prijavo ali usklajenim izvedbenim načrtom,
 da je bil projekt financiran iz drugih javnih virov v nasprotju s finančno konstrukcijo iz prijave
oziroma iz usklajenega izvedbenega načrta in da prihaja do dvojnega financiranja upravičenih
stroškov programa iz javnih sredstev,
 da je prijavitelj podal v prijavi neresnične izjave ali drugače kršil določbe te pogodbe,
 da prijavitelj ni upošteval dolžnosti navedenih v 4. členu te pogodbe.
Prijavitelj lahko do izstavitve zahtevka odstopi od pogodbe brez navedbe razlogov.
7. člen
Če prijavitelj v primeru izplačila sredstev po 2. odstavku 5. člena pogodbe do 15. januarja ne
posreduje naročniku poročila o izvedbi projekta, niti ga v določenem roku ne posreduje po opominu
Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, se šteje, da projekta ni realiziral in je
dolžan povrniti naročniku vsa že nakazana sredstva.
8. člen
V primeru nastopa pomembnejše spremembe, ki lahko vpliva na izpolnitev pogodbenih obveznosti
(npr. sprememba pomembne vsebinske sestavine, sodelujočih, ali finančne strukture projekta), je
prijavitelj o tem dolžan obvestiti naročnika takoj, najpozneje pa v roku 3 dni od nastopa spremembe.
Hkrati mora prijavitelj naročnika obvestiti o razlogih, ki narekujejo spremembe. Naročnik lahko v
primeru bistvenih sprememb projekta ali v primeru, da le-te niso pravočasno sporočene, odstopi od
pogodbe.
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Neizvedba projekta v letu 2017 šteje kot odstop od pogodbe. V takih primerih naročnik ni dolžan
poravnati pogodbene obveznosti, prijavitelj pa je dolžan morebitna že izplačana sredstva vrniti
naročniku v celoti.
9. člen
Prijavitelj se s to pogodbo obvezuje, da bo v primeru zahteve za vračilo nakazanih sredstev iz
razlogov iz 6., 7. in 8. člena nakazana sredstva naročniku vrnil v roku 8 dni od dneva prejema
zahtevka pristojne službe Mestne občine Maribor.
10. člen
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, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti, 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.
Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je sklenila pogodbo, mora na podlagi svojih ugotovitev o
domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričeti z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz
prejšnjega odstavka oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije
11. člen
Odgovorna oseba naročnika za nadzor nad izvajanjem programov je …….., ki je obenem skrbnik
pogodbe. Odgovorna oseba naročnika ima pravico izvajati nadzor nad izvajanjem programa,
namensko porabo sredstev in skladnost izvajanja programa z opisom vsebine iz prijave.

Odgovorna oseba izvajalca je Nina GORNIK MULEC.
12. člen
Morebitna nesoglasja v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, če
sporazum ne bi bil mogoč, pa pred pristojnim sodiščem v Mariboru.
13. člen
Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme prijavitelj en izvod in dva izvoda
Mestna občina Maribor. Pogodba velja od dneva podpisa obeh pogodbenih strani.
Številka pogodbe: ………………………………….
Datum podpisa: ……………….

PRIJAVITELJ
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Datum podpisa: ………………………….

MESTNA OBČINA MARIBOR
dr. Andrej FIŠTRAVEC
ŽUPAN

