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MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran 

Janković 

Matična številka: 5874025000 

Identifikacijska številka za DDV: SI67593321 

(v nadaljevanju: MOL) 

 

in  

 

_______________, ki ga zastopa ________________ 

Matična številka: ____________________ 

Identifikacijska številka za DDV/davčna številka1:   

(v nadaljevanju: prejemnik) 

 

skleneta naslednji 

 
 

 

ANEKS št. 1 

k Pogodbi o sofinanciranju programa za obdobje od 2019 do 2021 

št. «MFERAC ŠTEVILKA» z dne 26. 4. 2019 

 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da sta 26. 4.2019 sklenili Pogodbo o sofinanciranju programa (v nadaljevanju: program) 

»«Naziv_programa_»« za obdobje od 2019 do 2021 št. «LN_pogodba» (v nadaljevanju: osnovna 

pogodba); 

- da sta v 2. členu osnovne pogodbe navedli, da bodo višina sredstev za sofinanciranje programa 

za leti 2020 in 2021, ki je  predmet osnovne pogodbe, način nakazovanja sredstev in roki za oddajo 

posameznih poročil določeni z aneksom k osnovni pogodbi za vsako leto posebej; 

- da je bil za leto 2020 izdan dopolnilni sklep št. dok. DS: _____________z dne ______; 

- da se ta aneks sklepa zaradi določitve višine sredstev, način nakazovanja sredstev in roke za 

oddajo poročil za leto 2020  skladno z 2. členom osnovne pogodbe. 

 

   

 

2. člen 

 

S tem aneksom se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita, da bo prejemnik izvajal program, kot je 

dogovorjeno v osnovni pogodbi in v skladu s programom dela za leto 2020, ki je sestavni del tega 

aneksa, MOL pa bo v ta namen v letu 2020 prejemniku sofinancirala sredstva glede na priznano 

vrednost programa za leto 2020, ki znaša «Priznana_vrednost_projekta_» EUR (z 

besedo:______________evrov in xx/100) in vključuje DDV. 

 

MOL in prejemnik se dogovorita, da bo MOL v letu 2020 v okviru priznane vrednosti programa 

sofinancirala znesek do višine «Vrednost_aneksa_št1 »,00 EUR (z besedo:________evrov in 

xx/100)in sicer za izvedbo programa. DDV je upravičen strošek. 
 

3. člen 

 

                                                           
1 Kadar je prejemnik davčni zavezanec, se uporabi oblika: identifikacijska številka za DDV: SIxxxxxxxx 

Kadar prejemnik ni davčni zavezanec, se uporabi oblika: davčna številka: xxxxxxxx 
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MOL bo sredstva za sofinanciranje izvajanja programa do višine «Pogodbena_vrednost_» EUR (z 

besedo: _________________evrov in xx/100) nakazala na prejemnikov transakcijski račun št. SI56 

«Transakcijski_račun», odprt pri banki na naslednji način:  

 

a) - do 70 % višine zneska sofinanciranja 30. dan po prejemu zahtevka za izplačilo in prejemu 

prvega delnega poročila o izvajanju programa, v primeru, da je prejemnik sredstev oseba 

zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova, če 

pogodbena vrednost ne preseže 20.000,00 eurov in če se pogodbene obveznosti v celoti 

izvedejo v tekočem letu. 

 

- razliko do višine zneska sofinanciranja 30. dan po prejemu zahtevka za izplačilo in prejemu 

drugega delnega poročila o izvajanju programa. 

 

b) - do 30% višine zneska sofinanciranja 30. dan po prejemu zahtevka za izplačilo in prejemu 

drugega delnega poročila o izvajanju programa, v primeru, da je prejemnik oseba zasebnega 

prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova oziroma če je 

prejemnik oseba javnega prava ter je ustanovljena in deluje kot javni zavod, javni sklad, 

samoupravne narodne skupnosti ali zbornica, ki izvaja javna pooblastila po zakonu. 

 

- razliko do višine zneska sofinanciranja 30. dan po prejemu zahtevka za izplačilo in prejemu 

drugega delnega poročila o izvajanju programa. 

 

Na zahtevku za izplačilo mora biti obvezno navedena številka pogodbe C7560-xx-xxxxxx 

«Številka__aneksa_v_Mferac_», drugače se le-ta zavrne kot nepopoln. Zahtevek za izplačilo sredstev, 

ki bo prejet na MOL kasneje, kot je določeno s tem aneksom, se ne bo upošteval. 

 

Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan plačilnega 

roka šteje naslednji delovni dan.  

 

Sredstva se po tem aneksu za leto 2020 črpajo v letu 2020. MOL si pridržuje pravico do znižanja 

dodeljene višine sredstev za program v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku 

sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2020. 

 

      4. člen 

 

Prejemnik mora MOL oddati poleg zahtevka za izplačilo s prilogami tudi prvo delno poročilo o 

izvajanju programa za obdobje od 1.1.2020 do 31. 5. 2020 tako, da ju MOL prejme najkasneje do 10. 

6. 2020, drugo delno poročilo o izvajanju programa in napoved njegove realizacije do konca leta za 

obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 pa tako, da ju MOL prejme najkasneje do 10. 10. 2020. 

 

Zadnji zahtevek po tem aneksu je prejemnik dolžan posredovati do 10.10.2020, po tem datumu 

MOL zahtevka ne bo več upošteval. 

Najkasneje do 31.1.2021 je prejemnik dolžan posredovati zaključno vsebinsko in finančno 

poročilo. 

 

Zahtevek za izplačilo in poročilo o izvajanju programa prejemnik pošlje v isti pisemski ovojnici, 

in sicer na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: za Odsek 

za projekte – področje preprečevanje zasvojenosti.   

 

Rok za oddajo delnega poročila se lahko spremeni samo na podlagi predhodnega soglasja MOL ob 

pisno utemeljenem razlogu s strani prejemnika. 
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Prejemnik mora poročila iz tega člena pripraviti izključno na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne 

dokumentacije javnega razpisa. Zahtevek za izplačilo s priloženimi fotokopijami računov, pogodb, 

dokazil o realizaciji pogodb in drugih dokumentov, ki jih prejemnik uveljavlja kot podlago za izplačilo 

sredstev, je podlaga za izplačilo pogodbenih obveznosti.     

 

 

5. člen 

 

Prejemnik dokumentacijo, ki jo je dolžan posredovati MOL skladno s tem aneksom, pripravi kot je 

spodaj navedeno:  

- k vsakemu zahtevku za izplačilo sredstev morajo biti priložene fotokopije računov oz. drugih 

knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek stroškov izvajanja programa za znesek 

sofinanciranja iz proračuna MOL ter dokazila o plačilu teh stroškov (potrjen računovodski 

izpis, bančno potrdilo o plačilu ipd.), ki se glasijo na prejemnika. Izjema so stroški, ki bodo 

nastali od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, kjer mora prejemnik k drugemu zahtevku priložiti 

fotokopije predračunov oz. ponudb za predvidene stroške, ki naj bi nastali do 31. 12. 2020; 

- prvo delno poročilo o opravljenem delu mora vsebovati obračun dotedanjih stroškov izvajanja 

programa oz. priprav nanj; 

- drugo delno poročilo o opravljenem delu mora vsebovati opis vsebine opravljenega dela po tej 

pogodbi in obračun dotedanjih stroškov za izvedbo programa;  

- zaključno vsebinsko in finančno poročilo o celotnem izvajanju programa mora vsebovati opis 

vsebine opravljenega dela in celoten obračun stroškov za njegovo izvajanje. Prejemniki, ki 

bodo z izvajanjem programa končali v obdobju po 30. 9. 2020 do vključno 31. 12. 2020, 

morajo zaključnemu poročilu priložiti fotokopije preostalih računov oz. drugih knjigovodskih 

listin, ki izkazujejo nastanek stroškov izvajanja programa v obdobju od 1. 10. 2020 do 31. 12. 

2020 ter dokazila o plačilu teh stroškov (potrjen računovodski izpis, bančno potrdilo o plačilu 

ipd.), ki se glasijo na prejemnika;  

 

V primeru, da je prejemnik sredstev oseba javnega prava ter je ustanovljena in deluje kot javni zavod, 

mora do 10. 10. 2020 realizirati najmanj 70 % predvidenih pogodbenih obveznosti. 

MOL bo zagotovil predplačilo največ do višine 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za 

sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega 

prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova oziroma za sofinanciranje 

programov in projektov, če je prejemnik oseba javnega prava ter je ustanovljena in deluje kot javni 

zavod, javni sklad, samoupravne narodne skupnosti ali zbornica, ki izvaja javna pooblastila po 

zakonu; 

 

V primeru, da je prejemnik sredstev oseba zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, 

zasebni zavod ali ustanova, mora do 10. 10. 2020 realizirati najmanj 30 % predvidenih pogodbenih 

obveznosti. 

MOL bo zagotovil predplačilo največ do višine 70 % predvidenih pogodbenih obveznosti za 

sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega 

prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova, če pogodbena vrednost ne 

preseže 20.000,00 eurov in če se pogodbene obveznosti v celoti izvedejo v tekočem letu; 

 

Prejemnik bo program izvajal v skladu s predloženim planom dela. 
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6. člen 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da se spremembe pri izvajanju programa v letu 2020, kot so opredeljene 

v 9. členu osnovne pogodbe,  ne morejo nanašati na prenos aktivnosti ali plačil v leto 2021. 

 

 

7. člen 

 

V primeru, da je pri sklenitvi ali pri izvajanju tega aneksa kdo v imenu ali na račun druge pogodbene 

stranke, predstavniku, zastopniku ali posredniku MOL, uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, 

obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla 

pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je MOL povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 

nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku MOL, uslužbencu mestne uprave, 

funkcionarju, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta aneks 

ničen. 

MOL bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka 

tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega 

domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti aneksa iz prejšnjega odstavka tega 

člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

 

8. člen 

 

Vsa ostala določila osnovne pogodbe, ki niso v nasprotju s tem aneksom k osnovni pogodbi, ostanejo 

nespremenjena in v veljavi. 

 

 

9. člen 

 

Aneks je sestavljen v treh enakih izvodih, od katerih prejme prejemnik en izvod in MOL dva izvoda. 

 

 

10. člen 

 

Aneks je sklenjen in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  

 

 

 

 

Datum:                                                                        Datum: 

 Številka pogodbe: C7560-XX-XXXXXX                        

Štev.:                                                                           Številka dok.DS:_______________ 

  

PREJEMNIK (URADEN NAZIV):                                                             

ZASTOPNIK/ZASTOPNICA MESTNA OBČINA LJUBLJANA: 

 Župan 

 Zoran JANKOVIĆ 

__________________________ __________________________ 

  

  

Žig       Žig       
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