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OBČINA ŠKOFJA LOKA 
Mestni trg 15 
4220 Škofja Loka  
 
Matična številka: 5883318,  
Davčna številka: SI18947271, 
ki jo zastopa župan Tine Radinja (v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
Izvajalec_____________ 
Sedež subjekta_______________ 
Matična številka:  
Davčna številka:, 
ki ga zastopa _______________________________ (v nadaljevanju: izvajalec),  
 
 
sklepata naslednjo  
 
 

P O G O D B O 
O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA PROGRAMA V CO- WORKING CENTRU IN PROMOCIJSKE  

DEJAVNOSTI V LOKOMOTIVI V LETIH 2020 IN 2021 
(št. 430-1/2020) 

 
 

1. člen 
UVODNA DOLOČBA 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 
- je naročnik v medijah in na spletni strani Občine Škofja Loka objavil obvestilo o objavi Javnega 
razpisa za sofinanciranje izvajanja programa v Co-working centru in promocijske dejavnosti v 
Lokomotivi 2020 in 2021, ki jih bo naročnik sofinanciral iz svojega proračuna,  
- da je izvajalec pravočasno in pravilno posredoval popolno prijavo na javni razpis, katera izpolnjuje 
pogoje razpisa, 
– da je naročnik na osnovi določil javnega razpisa z dokončnim sklepom, št.__________, z dne 
_________, kot najprimernejšega kandidata izbral programe izvajalca in 
– da so sredstva za sofinanciranje programov izvajalca zagotovljena v proračunu naročnika za leto 
2020 in bodo za leto 2021. 

2. člen 
PREDMET POGODBE 

 

Predmet te pogodbe je sofinanciranje izvajanja programa v Co-working centru in promocijske 

dejavnosti v Lokomotivi v letih 2020 in 2021. 
 
Podrobnejši pregled vsebine, ciljev in obseg programa, ki ga bo naročnik v letu 2020 sofinanciral 
izvajalcu, je razviden iz prijave in končnega poročila. 
 
Program mora biti realiziran do dne 30. 11. 2021, v skladu z navedenimi cilji in pričakovanimi dosežki 
izvajalca, navedenimi v prijavnih obrazcih javnega razpisa. 

 
3. člen 

OBVEZNOST IZVAJALCA 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo program, ki je predmet te pogodbe, izvajal strokovno in kakovostno ter v 
skladu s svojo prijavo na javni razpis, ki je sestavni del te pogodbe.  
 
Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku dovolil, da hrani, obdeluje in razkriva podatke v zvezi z 
dodeljeno pomočjo iz te pogodbe ter da jih uporablja za namene obveščanja in informiranja. 
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Izvajalec se obvezuje, da bo pri vseh javnih objavah, ki se nanašajo na program, ki je predmet te 
pogodbe, navajal, da ga sofinancira Občina Škofja Loka. 
 
Izvajalec ne sme prenesti pravic in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo brez pisnega soglasja 
naročnika. 
 
Izvajalec se zavezuje dajati tolmačenja in pojasnila o poteku projekta naročniku in njegovim 
pooblaščencem. 
 
Izvajalec bo v prostorih Co-working centra izvajal program vsaj _ ur v času delovnika (ponedeljek – 
petek) ter vsaj _ ur v soboto ali nedeljo (izvzeti praznični dnevi). 

 
4. člen 

OBVEZNOST NAROČNIKA 
 
Izvajalcu so bila s sklepom, št._________, z dne _________, za izvajanje programa v Co-working 
centru in promocijske dejavnosti v Lokomotivi v letih 2020 in 2021, odobrena sredstva v višini:  

 za leto 2020: 15.000 EUR, 

 za leto 2021: 15.000 EUR. 
Vsi zneski so v bruto višini. 
 
Naročnik bo finančna sredstva, določena v prvem odstavku tega člena, izplačal izvajalcu iz 
proračunske postavke 5014006- Inkubator in Co-working center na transakcijski račun izvajalca, 
številka______________________, odprt pri banki_____________________________. 
 
Dinamika izplačevanja v enem letu bo sledeča: naročnik bo sredstva za delovanje izvajalcu nakazal 
po četrtinah po prejetem zahtevku za izplačilo s prilogami do 15. v mesecu v sledečih mesecih: april, 
julij, september in december 2020.  
 
V obdobju prehoda iz enega v drugo proračunsko leto se sredstva izplačujejo neprekinjeno, vendar je 
izvajalcu v obdobju začasnega financiranja, ko še ni sprejet nov proračun za tekoče leto, mogoče 
dodeliti največ do višine 30 % predvidenih pogodbenih sredstev (Skladno s 33. členom Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19).  
Znesek sofinanciranja za leto 2021 potrdi naročnik izvajalcu po sprejetju proračuna za leto 2021 s 
sklepom, v katerem določi tudi način izplačevanja sredstev. 
 
Pogodbeni stranki se strinjata, da se višina sredstev, opredeljenih s to pogodbo, lahko zaradi potreb 
oziroma sprememb občinskega proračuna ali nerealiziranih oziroma dodatno med letom dogovorjenih 
in s strani naročnika potrjenih programov tudi spremeni. V zvezi z vsako spremembo višine sredstev 
financiranja bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi. 
 

5. člen 
POROČILO O IZVEDENIH PROGRAMIH 

 
Poročilo o izvedenih programih (v nadaljevanju: poročilo) mora vsebovati izvajalčeve:  

 metode in potek dela,  

 dosežene cilje in 

 finančno poročilo. 
 
Finančni del poročila mora temeljiti na finančno-knjigovodski dokumentaciji izvajalca, iz katere je 
razvidna poraba sredstev (fotokopije računov za del sredstev, ki jih zagotavlja Občina Škofja Loka). 
 
Rok za predložitev poročila za leto 2020 je do 15.12.2020 in končno poročilo najkasneje do 15. 12. 
2021 za celoten čas izvajanja dejavnosti. Če do omenjenega roka poročilo ni predloženo, se šteje, da 
prijavljeni projekti niso bili izvedeni, zato se odobrena sredstva ne nakažejo oz se že nakazana 
sredstva terjajo od izvajalca.  
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6. člen 
PREPOVED NENAMENSKE RABE SREDSTEV 

 
Sredstva, ki jih prejme izvajalec po tej pogodbi so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabiti 
izključno za izvajanje programa, določenega v 2. členu te pogodbe. 
 

7. člen 
NADZOR NAD IZVAJANJEM PROGRAMA 

 
Nadzor nad izvajanjem predmeta te pogodbe in namensko porabo proračunskih sredstev izvaja 
Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo. V ta namen lahko pooblaščena oseba naročnika od 
izvajalca kadarkoli zahteva pisna poročila in dokazila o porabi sredstev; prav tako lahko kadarkoli 
opravi napovedan ali nenapovedan ogled izvajanja programov, določenih v 2. členu te pogodbe. 
 

8. člen 
RAZVEZA OZIROMA RAZVELJAVITEV 

 
Če se ugotovi, da izvajalec kakorkoli krši določila te pogodbe (kot npr. zaviranje izvajanja dogovorjenih 
ukrepov za nadzor, zloraba osebnih podatkov ali kršitev namena dodelitve sredstev) ali ne ravna po 
predloženem programu ali zaradi nerealiziranega programa oziroma zaradi kakršnegakoli drugega 
razloga sredstev ne porabi, naročnik opozori izvajalca na kršitve ter v primernem roku zahteva njihovo 
odpravo. 
 
Če izvajalec kljub poprejšnjemu opozorilu še vedno krši določila te pogodbe, lahko naročnik pogodbo 
razveže, pri čemer mora izvajalec morebitna že nakazana sredstva po tej pogodbi naročniku vrniti v 
roku 30 dni od dne prejema zahtevka naročnika, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, ki tečejo od dne prejema do dne vračila. 
 
Naročnik lahko to pogodbo razveže tudi v primeru, da se ugotovi, da so bila izvajalcu dodeljena 
sredstva na podlagi izvajalčevih lažnih ali nepopolnih dokazil. V tem primeru mora izvajalec morebitna 
že nakazana sredstva po tej pogodbi naročniku vrniti v roku 30 dni od dne prejema zahtevka 
naročnika, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dne prejema do dne 
vračila. 
 
Izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne 
more kandidirati za sredstva na naslednjem tovrstnem javnem razpisu. 
 
Vsaka pogodbena stranka ima pravico do razveze oziroma razveljavitve te pogodbe tudi v skladu z 
določili veljavnega Obligacijskega zakonika. 

 
9. člen 

DOLŽNOST OBVEŠČANJA 
 
Pogodbeni stranki se morata medsebojno pravilno in popolno obveščati o razlogih, ki so kakorkoli 
pomembni za izvajanje te pogodbe, takoj ko je to mogoče. 
 

10. člen 
ODGOVORNE OSEBE 

 
Občina imenuje skrbnika pogodbe Ireno Studen, višjo svetovalko za gospodarstvo občine. Odgovorna 
oseba za to pogodbo s strani izvajalca je __________________. 
 

11. člen 
PISNOST POGODBE 

 
Pisna oblika je pogoj za veljavnost te pogodbe. Vsi kasnejši dogovori, ki pomenijo dopolnitve ali 
spremembe te pogodbe, morajo biti v pisni obliki.   
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12. člen 
SPORAZUMNO REŠEVANJE SPOROV 

Izvajalec s podpisom te pogodbe zagotavlja, da so vse pisne izjave, ki so obvezni del razpisne 
dokumentacije, resnične  

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo 
mogoče, je za reševanje nujnih sporov pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
 

13. člen  
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
1. pridobitev posla ali 
2. za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
3. za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
4. 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. 
 

14. člen 
VELJAVNOST POGODBE 

 
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank. Pogodba preneha 
veljati 31. 12. 2021, v kolikor ni z aneksom k pogodbi drugače določeno.  

 
15. člen 

KONČNA DOLOČBA 
 

Pogodbeni roki so bistvena sestavina te pogodbe. 
 
Za vse, kar se pogodbeni stranki nista dogovorili ali s to pogodbo drugače določili, veljajo določila iz 
veljavnega Obligacijskega zakonika.  

 
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en 
izvod. 
 
 
 
 
V Škofji Loki, dne _______________                        V Škofji Loki, dne __________________  
 
 
NAROČNIK: IZVAJALEC: 
Občina Škofja Loka  
Tine Radinja  
Župan  
 
 

 


