Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM), ki jo zastopa župan
Aleksander Saša Arsenovič
Davčna številka: 12709590
Matična številka: 5883369
in
………………………………………………………………………………………… (v nadaljevanju: društvo), ki
ga zastopa …………………………….
Davčna številka: …………………………………………
Matična številka: …………………………………………
skleneta naslednjo
P O G O D B O
o sofinanciranju programa dela za leto 2022
1. člen
Pogodba se sklepa na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov društev upokojencev v
Mestni občini Maribor (MUV št. 12/2014) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022
(MUV št. 2/2021, 22/2021, 29/2021 in 30/2021) ter sklepa direktorja Mestne uprave MOM, št.
________________ z dne …….
Program društva za leto 2022 je sestavni del te pogodbe.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje programa društva znašajo…………………..EUR.
Sredstva so planirana v finančnem načrtu proračunskega uporabnika ……………………., na proračunski
postavki ……………………
3. člen
Sredstva iz 2. člena te pogodbe bo Mestna občina Maribor nakazala na TRR društva, št.:
…………………………., pri……………………………, 30. dan od podpisa pogodbe.
4. člen
Društvo bo Mestni občini Maribor do 28. februarja 2023 posredovalo vsebinsko in finančno poročilo o
poslovanju za leto 2022 (načrtovani in realizirani prihodki in odhodki), na njeno zahtevo pa ji bo celovita
ali delna poročila zagotavljalo tudi med letom.
Če do navedenega roka društvo ne bo posredovalo poročila, niti ga ne bo posredovalo po pisni urgenci
Mestne občine Maribor, se sklepa, da programa ni izvršilo in je dolžno Mestni občini Maribor na njeno
zahtevo vrniti prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
5. člen
V primeru, da program ni bil realiziran, bo društvo občini vrnilo že nakazana sredstva z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, v primeru delne realizacije pa bo vrnilo sorazmerni del že nakazanih sredstev.

6. člen
Društvo lahko uporabi odobrena in dodeljena sredstva samo za namene, opredeljene s to pogodbo.
7. člen
Pogodbeni stranki sta zavezani k dolžnemu ravnanju glede preprečevanja korupcije, pri čemer izrecno
veljajo določbe 1. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, da je pogodba
nična, če »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 ali
– za 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 predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku«. (ZintPK, Ur. list RS, št. 69/2011-UPB2)
8. člen
Skrbnik s strani društva je …………………….., skrbnik s strani Mestne občine Maribor je Ana MANDL.
9. člen
Vsa morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če sporazum ne bo mogoč, pa
pri pristojnem sodišču v Mariboru.
10. člen
Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

DRUŠTVO:

SOFINANCER:

…………………….
Predsednik/-ca:
…………………….

Mestna občina Maribor
Župan:
Aleksander Saša Arsenovič

