3. OSNUTEK POGODBE O PREVZEMU POKROVITELJSTVA
OBČINA Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ki jo zastopa župan mag. Marko Diaci
(matična št. 5884799, identifikacijska št. za DDV SI20341253, TRR SI56 0132 0010 0004
983, odprt pri UJP
v nadaljnjem besedilu tudi Občina Šentjur
in
SUBJEKT: _____, sedež: _____, ki ga zastopa zakoniti zastopnik _____, davčna številka:
_____, matična številka: _____, TRR št.: _____odprt pri _____,
v nadaljnjem besedilu tudi prijavitelj
skleneta naslednjo
POGODBO O PREVZEMU POKROVITELJSTVA
1. člen
Občina Šentjur se na podlagi izvedenega javnega razpisa za »Prevzem pokroviteljstva v
Občini Šentjur v letu 2020«, objavljenega na občinski spletni strani dne ___, ter odobrene
prijave prijavitelja zavezuje, da bo prevzela pokroviteljstvo za naslednji projekt/dogodek v
organizaciji prijavitelja z navedbo odobrenega obsega sredstev:
- ime dogodka/projekta:
- datum in kraj izvedbe dogodka/projekta:
- višina odobrenih sredstev:

_____________________________________
_____________________________________
______________________________,00 EUR
2. člen

Sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2020 (Ur. l. RS, št.
17/19) na proračunski postavki 233006 Tekoča proračunska rezerva.
3. člen
Prijavitelj je dolžan prejeta sredstva namensko porabiti za dogodek/projekt, s katerimi se je
prijavil na javni razpis za »Prevzem pokroviteljstva v Občini Šentjur v letu 2020«.
4. člen
Občina Šentjur bo prijavitelju izplačala sredstva do višine, opredeljene v 1. členu te pogodbe,
po izvedbi predmetnega dogodka/projekta na podlagi prejetega razpisanega obrazca št. 3:
Poročilo o realizaciji dogodka/projekta s prilogami, ki ga prijavitelj dostavi na naslov občine
najkasneje v roku tridesetih (30) dni po končanem projektu, vendar najkasneje do vključno 30.
11. 2020.
5. člen
Prijavitelj se zavezuje, da bo na primeren način objavil logotip Občine Šentjur na vabilu, spletni
strani dogodka/projekta, na projekciji na samem dogodku oz. v drugi pojavni obliki.
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6. člen
Prijavitelj je dolžan omogočiti Občini Šentjur nadzor nad njegovim finančnim poslovanjem v
zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev.
7. člen
Pogodba se razveže, če se po sklenitvi pogodbe ugotovi, da je prijavitelj:
− na razpisnih obrazcih navajal napačne in neresnične podatke,
− večkrat uveljavljal iste stroške za izplačilo iz proračuna občine (prepoved dvojnega
financiranja),
− ni porabil sredstev za dogodek/projekt iz 1. člena te pogodbe.
Prijavitelj mora ob ugotovljeni neskladni porabi že nakazanih sredstev le-ta skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi vrniti v proračun Občine Šentjur v roku tridesetih (30) dni po prejemu
sklepa o ugotovitvi kršitev.
8. člen
Za izvedbo pogodbe in vsebinski nadzor je s strani Občine Šentjur zadolžena vodja Oddelka
za družbene dejavnosti Občine Šentjur Judita Methans Šarlah, s strani prijavitelja pa _____.
9. člen
Morebitna nesoglasja na podlagi te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v
nasprotnem primeru pa je za reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu Občine
Šentjur.
10. člen
Pogodba je izdelana in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po en (1) izvod. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih
strank. Morebitne spremembe te pogodbe se vršijo v pisni obliki.

Št. zadeve: __________

Občina Šentjur
mag. Marko Diaci, župan

žig

Kraj: Šentjur
Datum: ___________

Prijavitelj
Zakoniti zastopnik:

žig

Kraj: ______________
Datum: ____________
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