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OBČINA OPLOTNICA, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, ki jo zastopa župan Matjaž 
Orter,  matična številka 1357506, davčna številka 70271046 (v nadaljnjem besedilu : 
občina) 

 
in  
 
IZVAJALEC __________ 
 
skleneta naslednjo 
 

P O G O D B O 
o sofinanciranju programa društva 

       
 

1. člen 
 

S to pogodbo se občina zavezuje za sofinanciranje, izvajalec pa za izvedbo programa, 
kot je bilo odločeno z odločbo _______ na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje 
programov društev v občini Oplotnica za leto 2022.  
 
Izvajalec se zavezuje, da bo program izvedel v skladu z opisom vsebine iz prijave na 
javni razpis pri čemer sofinanciranje programa vključuje stroške programa in stroške 
opreme, nastale v obdobju 1.1. do 31.12.2022. 
 

2. člen 
 
Sredstva sofinanciranja znašajo skupaj __________ EUR, in se črpajo iz proračunske 
postavke ___ in pod/konta ____.  
 
Občina bo sredstva zagotovila za sofinanciranje: 
 

Opis EUR 

Program:  

1.  

2.  

Oprema:  

1.  

2.  

Skupaj :  

 
 
 

3. člen 
 
Občina bo sredstva iz 2. člena te pogodbe, nakazala na TRR izvajalca št. 
___________________ v dveh obrokih, in sicer: 

• _____ EUR (70%) najkasneje v roku 30-ih dni po sklenitvi pogodbe, 

• _____ EUR (30%) najkasneje v roku 30-ih dni po prejemu poročila o porabi 
sredstev. 
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V primeru kadar iz poročila in priloženih dokazil izvajalca izhaja, da stroški niso v celoti 
izkazani ali so manjši od dodeljenih, se izvajalcu bodisi: 

1. sorazmerno zmanjša višina sofinanciranja, 

2. zahteva vračilo določene kvote sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 

obrestmi, 

3. ustavi sofinanciranje. 
 

4. člen 
 

Poročilo iz prejšnjega člena mora biti dostavljeno občini najkasneje do 20.11.2022 ne 
glede na način oddaje. Če občina poročila do tega dne ne bo prejela, izvajalcu drugi 
obrok sredstev ne bo nakazan.  
 
 
Poročilo mora obsegati: 

• vsebinski del (naziv in opis programa, datum izvedbe), 

• finančni del (prihodki - viri financiranja in odhodki- stroški). 
 
Za dokazovanje porabe odobrenih sredstev mora izvajalec poročilu o izvedbi predložiti 
kopije računov za stroške, nastale z izvedbo programa. 

 
5. člen 

 
V kolikor izvajalec poročila ne posreduje, mora občini povrniti sredstva skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi.  
 

6. člen 
 
V imenu občine ima skrbnik pravico nadzora nad potekom aktivnosti in nad namensko 
porabo dodeljenih sredstev proračuna občine z vpogledom v celotno dokumentacijo in 
obračun stroškov izvajalca ter pravico ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za 
doseganje namena in ciljev iz te pogodbe, izvajalec pa ji je dolžan to omogočiti. 
 

7. člen 
 
Občina lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih 
sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi, skladno z veljavno zakonodajo v naslednjih 
primerih: 
- če izvajalec ne omogoči nadzora v skladu z  določili te pogodbe, 
- če se ugotovi, da je izvajalec nenamensko uporabil prejeta sredstva ali da jih je 

pridobil na podlagi neresničnih podatkov, 
- če izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe. 
 

8. člen 
 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge 
pogodbene stranke, predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja 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 
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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 organa ali organizacije iz javnega sektorja, druge pogodbene 
stranke ali njenega predstavnika, zastopnika, posrednika; je ta pogodba nična. 
 
 

9. člen 
 

Občina in izvajalec se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja 
pooblaščena predstavnika: 

- na strani občine, je skrbnik/ca pogodbe Irena Cehtl, svetovalka, 
- na strani izvajalca __________. 

 
10. člen 

 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če 
sporazumne rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče. 
 

 11. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki 
in je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme občina dva izvoda, izvajalec 
pa en izvod. 
 
Številka: 41011-1/2022-  
Datum:  
  
  
Izvajalec                                   Občina Oplotnica 
                                   Župan Matjaž Orter 
  

 


