
OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled, ki jo zastopa župan JANEZ FAJFAR, matična 
številka: 5883539, ID št. za DDV: SI75845687, kot sofinancer (v nadaljnjem besedilu: 
Občina) 
 
in 
 

 

 

 (v nadaljevanju: izvajalec) 
 
skleneta naslednjo 
 

P O G O D B O 
O DODELITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA V OBČINI BLED 

ZA LETO 2022 
 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je Občina na svojih spletnih straneh dne 7.1.2022 objavila javni poziv za dodelitev 

proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bled (v nadaljevanju: javni 

poziv); 

- da je izvajalec na javni poziv posredoval prijavo, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva;  

- da so bila izvajalcu s sklepom št. ________ z dne ______ dodeljena sredstva pokroviteljstva; 

- da so sredstva za sofinanciranje pokroviteljstva zagotovljena v Poračunu Občine Bled za 

leto 2022, na proračunski  postavki 20010302, pokroviteljstvo župana. 

 

2.člen 

V skladu z ugotovitvami iz prejšnjega člena te pogodbe, Občina pristopa k sofinanciranju 

pokroviteljstva v letu 2022 in se zavezuje kot pokrovitelj zagotoviti iz sredstev občinskega 

proračuna finančna sredstva v višini ____________________ EUR , za sofinanciranje: 

 ______________________________________________________________________________________________________________. 

 

3.člen 

Občina bo izvajalcu sredstva pokroviteljstva iz 2. člena te pogodbe nakazala v roku 8 dni od   

podpisa pogodbe oz. skladno z likvidnostno zmožnostjo, na transakcijski račun oziroma na 

osebni račun izvajalca. 

 

4. člen 

(1) Izvajalec se zavezuje, da sredstva, pridobljena na podlagi javnega poziva in sklenjene 

pogodbe, uporabi izključno za namene pokroviteljstva, v nasprotnem primeru se lahko zahteva 

njihovo vračilo. 
 

5. člen 

Izvajalec je dolžan v 30 dneh po izvedbi projekta oziroma dogodka, dostaviti Občini poročilo o 

izvedbi projekta in druga dokazila, slikovna gradiva…itd.    

 

6. člen 

 (1) Izvajalec je dolžan prejeta sredstva pokroviteljstva vrniti, če: 



– se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalca programa,  

– izvajalec v roku določenem s to pogodbo o sofinanciranju ne predloži poročila o izvedbi 

projekta za katerega je prejel sredstva,  

– se ugotovi, da je izvajalec v prijavi na javni poziv, med nadzorom ali v poročilu navajal 

neresnične podatke, ponarejene dokumente ali slikovno gradivo ter druga fiktivna dokazila. 

(2) Izvajalec je dolžan vrniti prejeta proračunska sredstva v občinski proračun skupaj z 

zakonitimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od datuma prejema sredstev. 

(3) Če izvajalec prejetih proračunskih sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek 

izterjave. 

 

7. člen 

(1) Skrbnika pogodbe sta: 

- na strani Občine , Vlasta Pretnar, tajnica župana Občine Bled  

- na strani izvajalca __________________________________________________________________________ . 

 

(2) Stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, reševali sporazumno. V 

nasprotnem primeru je za reševanje spora pristojno sodišče po sedežu občine. 

 

8. člen 

Predmetna pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

Pogodba je sklenjena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) 

izvod. 

 

 

 

Številka: 410-1/2022- 

Datum:        

 

 

                                                                                                                                             

Izvajalec:                                                                                                           Naročnik: 
                                                                                                                             Občina Bled 
                                                                                                                             Župan 
                                                                                                                             JANEZ FAJFAR  
____________________________________ 


