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Na osnovi 50. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Ur. list RS, št.11/2011-UPB4 s spremembami), 

11. člena Zakona o športu (Ur.list RS, št. 22/98), Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja 

letnega programa športa v občini Piran (Ur. list RS, št. 26/15), Odloka o proračunu občine Piran za 

leto 2017 (Ur. list RS, št. 3/17) odločbe Občinske uprave občine Piran štev: ___, z dne __.2017 

sklenejo 

 

skleneta  

 

OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, Piran, davčna številka: SI29263930, ki jo zastopa župan Peter 

Bossman (v nadaljevanju občina) 

in 

PRIJAVITELJ_______________________, davčna številka: SI_______, ki ga zastopa predsednik/ca 

________ (v nadaljevanju prejemnik sredstev) 

 

 

POGODBO 

o sofinanciranju športnih projektov v letu 2017 

 

 

1. 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je Občina Piran dne 20.02.2017 objavila Javni razpis za izbor projektov na področju družbenih 

dejavnosti, ki jih bo Občina Piran sofinancirala v letu 2017, 

- da se je prejemnik sredstev prijavil na Javni razpis s projektom na področju športa in bil z odločbo 

št. _______ z dne ______ uvrščen v sofinanciranje, 

- da so bila prejemniku sredstev na podlagi odločbe št. _____ z dne _____, za sofinanciranje 

športnega projekta, dodeljena sredstva v višini _______ Eur. 

 

2. 

S to pogodbo se občina obveže, da bo v letu 2017 iz sredstev proračuna, prejemniku sredstev 

zagotovila finančna sredstva za izvedbo projekta na področju športa, v skupni višini ______ Eur.  

 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je predmet te pogodbe sofinanciranje projekta »_________«. 

Pogodbeni stranki soglašata, da se projekt izvede na lokaciji: ___________. 

 

3. 

Občina Piran bo zagotovila sofinanciranje projektov iz sredstev občinskega proračuna, iz postavke 

»180520-Športni projekti«. 

 

4. 

Občina bo zagotovila sredstva za izvedbo projekta v enkratnem ali delnih zneskih po realizaciji, v roku 

30 dni po prejemu popolnega vsebinskega in finančnega poročila o namenski rabi sredstev ter 

zahtevka za izplačilo pogodbenih sredstev.  

Zadnji rok za dostavo vseh listin je 21.11.2017 zaradi upoštevanja zakonskih rokov za nakazilo javnih 

sredstev. 

V kolikor je izvedba projekta predvidena po 21.11.2017, mora prejemnik sredstev podati finančno 

poročilo z oceno stroškov do 21.11.2017, zaključno poročilo o izvedenem projektu in finančno 

poročilo o porabljenih sredstvih pa do 31.03.2018. 

 

5. 

Občina bo sredstva nakazala na transakcijski račun prejemnika sredstev številka ______________, 

odprt pri ____________. 
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6. 

Prejemnik sredstev se s to pogodbo obvezuje: 

- da bo projekt izvedel v skladu s prijavo na javni razpis, 

- da se bo projekt, ki je predmet te pogodbe, izvajal v smislu namenske in racionalne porabe 

proračunskih sredstev, 

- da bo v roku 30 dni po izvedbi projekta zahtevku za izplačilo predložil vsebinsko ter finančno 

poročilo o izvedbi programa (s kopijo vsebinske dokumentacije in računov upravičenih stroškov 

javnega razpisa),  

- da bo prejemnik sredstev program javno predstavil,  

- da bo s svojo dejavnostjo promoviral Občino Piran, jo navajal in seznanil javnost kot sofinancerja 

projektov (npr. na plakatih, radiu, spletnih straneh). 

Vse publikacije, gradiva, plakate, zgoščenke in druge materiale, ki bodo uporabljeni pri izvedbi 

projekta, kot tudi prostore, bo opremil z logotipom Občine Piran in ob izstavljenem zahtevku za 

izplačilo, to tudi dokumentiral, 

- da bo, v kolikor ne izvede projekt v dogovorjenem obsegu in v načrtovanem roku, občino 

nemudoma obvestil o razlogih spremembe, 

- da bo za prireditev, ki se izvaja na javni površini, pravočasno zaprosil za dovoljenje pristojnih 

organov. 

 

7. 

Prejemnik sredstev je dolžan prejeta sredstva s strani proračuna občine Piran uporabiti le za namen, 

določen s to pogodbo.  

 

Prejemnik sredstev lahko za projekt, ki je predmet te pogodbe, črpa finančna sredstva le v 

proračunskem letu 2017. 

 

8. 

 

Prejemnik sredstev lahko predlaga spremembo projekta samo v obsegu in na način, ki ne pomeni 

bistvene spremembe vsebine projekta. 

 

V primeru, da projekt ni realiziran v višini ocenjene vrednosti, se bodo prejemniku sredstev izplačala 

odobrena sredstva le do višine 60% vrednosti izvedenega projekta. 

 

V primeru, da prejemnik sredstev naknadno ugotovi, da v pogodbeno določenem roku oziroma s 

predračunsko predvidenimi sredstvi ne bo mogel izvesti dogovorjenega obsega projektov, je dolžan o 

nezmožnosti izpolnitve pogodbe nemudoma obvestiti občino oziroma najkasneje v roku 14 dni po 

datumu, ko naj bi se projekt izvedel. Le-ta lahko od pogodbe odstopi in zahteva vrnitev že izplačanih 

sredstev oziroma sklene s prejemnikom sredstev aneks k tej pogodbi in določi nove pogoje izpolnitve 

pogodbe. 

 

9. 

V kolikor občina pri pregledu končnega poročila ugotovi, da je potrebno poročilo dopolniti oziroma 

spremeniti, določi prejemniku rok za dopolnitev. Če prejemnik sredstev ne predloži dopolnjenega 

končnega poročila v zahtevanem roku, lahko občina odstopi od plačila.  

 

V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev, lahko občina razdre pogodbo in zahteva vrnitev 

že izplačanih sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred od dneva nakazila. Za namensko porabo 

sredstev iz te pogodbe je osebno odgovoren predsednik/ca društva. 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se, v kolikor proračunski prihodki ne dotekajo skladno s 

planirano dinamiko, uveljavi tretja alineja prvega odstavka 13. člena odloka o proračunu za leto 2017. 

 

Pogodba je nična, v kolikor 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 
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za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad 

izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 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 ali posredniku. 

 

10. 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obojestransko pisno obveščali o vseh okoliščinah, ki so 

pomembna za izvajanje te pogodbe. Morebitne finančne ali vsebinske spremembe pri izvedbi projekta 

so možne samo na podlagi pisnega soglasja. 

 

Vse spremembe ali dopolnitve k tej pogodbi bosta pogodbeni stranki urejali z aneksom. 

 

11. 

 

Morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe, pogodbeni stranki rešujeta sporazumno, če 

sporazuma ne bo, spore rešuje pristojno sodišče. 

 

12. 

Pogodba stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank, uporablja pa se za celo proračunsko leto 

2016. 

13. 

Pogodba je napisana v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 (en) izvod. 

 

 

 

Številka: 4101-___________ 

Datum podpisa:       Datum podpisa: 

 

 

 

PRIJAVITELJ      OBČINA PIRAN 

Predsednik/ca       Župan 

________       Peter Bossman 

 


