
 

 
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, davčna številka 12709590, matična 
številka 5883369, TRR 01270-0100008403, ki jo zastopa Aleksander Saša ARSENOVIČ, 
župan (v nadaljnjem besedilu: kot financer) 

 
in 
 
__________________________________, , davčna številka______________, matična 
številka ___________, zastopnik _______________, (v nadaljevanju besedila: kot izvajalec),  
 

skleneta 
 

P  O  G  O  D  B  O    
o sofinanciranju programov veteranskih organizacij za leto 2022 

 
 

      1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
 

- da merila za sofinanciranje programov veteranskih organizacij določa Pravilnika o 
sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Maribor (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 12/2017 in 5/2020 ter 14/2021, v nadaljevanju besedila: pravilnik);  

- da je bil na podlagi sklepa župana, št. 4102-257/2022-1,  dne 24.3.2022  objavljen javni 
razpis štev. 4102-257/2022-3 

- da so sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij na osnovi Odloka 
o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 (MUV, št. 2/21, 8/21, 10/21 in 12/21, 
30/21 in 3/22), v nadaljevanju besedila: proračun), zagotovljena v proračunu za leto 
2022; 

- da se je ______________ dne ____________ prijavilo na javni razpis in k vlogi priložilo 
vso potrebno dokumentacijo;  

- da _____________________________, na podlagi formalne in vsebinske presoje 
prijave, izdana odločba, _______________________, s katero je bilo ugotovljeno, da 
izpolnjuje predpisane pogoje za sofinanciranje. 

 
 

2. člen 

Predmet te pogodbe je sofinanciranje programov veteranskih organizacij v obdobju od 1.1. 
2022 do 31.12.2022 v skladu z sprejetim proračunom za leto 2022 in Pravilnikom. 
 
 

      3. člen 

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obveže, da bo dodeljena sredstva v skladu s pogoji 
razpisne dokumentacije, uporabljal za namen za katerega so mu bila dodeljena in sicer za: 

- organizacijo prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti …), 
- organizacijo ali soorganizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, 

srečanja, tekmovanja, obletnice,…), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb,  
- skrb za spomenike in spominska obeležja, 
- izdajanje monografij in spominskih publikacij, 
- postavljanje in oblikovanje spominskih razstav, 
- informiranje in svetovanje svojim članom, 
- aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, 
- obujanje in negovanje tradicij,  
- spodbujanje k strpnosti in nenasilju,  



 

 

- kulturno izražanje in kreativnost,  
- kritje materialnih stroškov.  

 
za kar je potrebno financerju posredovati letno poročilo o porabi prejetih sredstev (z 
morebitnimi dokazili - listinami, računi, pogodbami) za preteklo leto in sicer do 31. 1. 2023 
skupaj s poročilom o izvedenih aktivnostih, doseženih ciljih programa in finančnim poročilom 
z navedbo realiziranih virov financiranja. 

  

      4. člen 
 
Sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij so zagotovljena v proračunu 
Mestne občine Maribor za leto 2022 na proračunski postavki 828014. 
 

 
      5. člen 

Financer bo program ____________________________ sofinanciral na osnovi te pogodbe in 
Odločbe o dodelitvi sredstev sofinanciranja štev. ____________ z dne ____________ v višini 
___ točk, kar pomnoženo z vrednostjo točke v višini _____ EUR znese skupaj  _______ EUR. 
 
Sredstva iz proračuna Mestne občine Maribor bodo prejemniku _____________________ v 
višini __________ EUR nakazana na TRR štev. SI56______________________ odprt pri  
________________________ 30. dan od podpisa pogodbe. 
 
 

       6. člen 

 
Izvajalec mora sredstva opredeljena v prejšnjem členu te pogodbe nameniti v namene, za 
katere so mu bila dodeljena. 
V primeru, da izvajalec sredstev ne bo uporabil v skladu s to pogodbo oziroma odobrenim 
programom, je dolžan financerju v roku 30 dni od zahteve za vračilo danih sredstev le-te vrniti 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev dalje. 
 
Za namensko uporabo sredstev s strani izvajalca je odgovoren podpisnik pogodbe, s strani 
financerja pa nadzor nad namensko porabo sredstev in izvajanjem programa vrši Urad za 
kulturo in mladino. 
 
 

       7. člen 

 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko financer odstopi od pogodbe: 
- če v času izvajanja te pogodbe pride do statusnih sprememb prejemnika; 
- če v času izvajanja te pogodbe ugotovi odstopanja v izvajanju programa; 
- če se prejemnik ne drži časovnih rokov izvedbe programa;  
- če ugotovi nenamensko porabo sredstev; 
- če financer ne prejme poročila do roka navedenega v 3. členu pogodbe lahko zahteva 

pisno od prejemnika, da vrne sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v 30 dneh od 
dneva poziva.  

 
 
 
 
 

       8. člen 
 



 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da je na podlagi 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20), obvezna 
sestavina pogodbe protikorupcijska klavzula. 
Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali račun druge 
pogodbene stranke, predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega sektorja 
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla 
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa 
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, nična. 

 
       9. člen 

 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore reševali najprej sporazumno, 
šele nato pred pristojnim sodiščem v Mariboru. 
 
 

        10. člen 

 
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, ki veljajo kot originali, od katerih prejme vsaka 
pogodbena stranka po dva izvoda. 
 
 

        11. člen 

 
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  
 
 
 
 
 
 
 
PREJEMNIK: 
 

              MESTNA OBČINA MARIBOR: 
             
            Aleksander Saša ARSENOVIČ 
                                Župan 
 

 
 
 
 
 
 

 


