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OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, matična št.: 5881544, davčna št.: 
62546708, ki jo zastopa župan Janko Kos  
v nadaljevanju: Občina Žalec, 

 
in 
 
SUBJEKT:____________________, naslov:___________________, matična 
št.:_________________, davčna št.:_________________, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik______________ 
v nadaljevanju: prejemnik proračunskih sredstev, 
 
skleneta naslednjo 

 
 
POGODBO ŠT. ________ O ZAGOTOVITVI SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA 

1. člen 
Občina Žalec se na podlagi izvedenega javnega razpisa za »Sprejem pokroviteljstva v letu 
2022« (objavljenega na spletni strani Občine Žalec dne _______) ter v skladu s to pogodbo 
obvezuje, da bo prejemniku proračunskih sredstev za pokroviteljstva v letu 2022 na podlagi 
prejetega  razpisnega obrazca št. 3: Poročilo o realizaciji dogodka/projekta za izplačilo 
zagotovila ___________ EUR proračunskih sredstev, na transakcijski račun št.: 
_______________________________________________, odprt pri __________________. 

2. člen 
Sredstva so zagotovljena v Odloku proračuna Občine Žalec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 
202/20 in 26/22) na proračunski postavki 04040 Pokroviteljstva občine. 

3. člen 
Prejemnik proračunskih sredstev je dolžan prejeta sredstva porabiti za projekt, s katerimi se je 
prijavil na javni razpis za »Sprejem pokroviteljstva v letu 2022« in sicer za dogodek/projekt: 
_________________________________________________________________________. 

4. člen 
Občina Žalec bo prejemniku proračunskih sredstev izplačala sredstva do višine, opredeljene 
v 1. členu te pogodbe, za izvedbo projekta iz 3. člena te pogodbe, na podlagi prejetega  
razpisanega obrazca št. 3: Poročilo o realizaciji dogodka/projekta s prilogami (npr. kopije 
računov), ki ga prejemnik proračunskih sredstev pošlje po pošti ali elektronsko, najkasneje do 
30.11.2022. 
 
Za dogodke, izvedene v mesecu decembru 2022, se lahko prejemnik proračunskih sredstev 
prijavi na javni razpis pokroviteljstva v letu 2023, vlogi pa mora priložiti dokazilo o realizaciji 
dogodka/projekta, izvedenega v decembru 2022.  

5. člen 
Prejemnik proračunskih sredstev se zavezuje, da bo logotip Občine Žalec objavil na vabilu ali 
spletni strani dogodka ali predvajal na projekciji na samem dogodku. 

6. člen 
Prejemnik proračunskih sredstev je dolžan nadzornemu odboru omogočiti nadzor nad 
njegovim finančnim poslovanjem v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev.  
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7. člen 
Pogodba se razveže, če se po sklenitvi pogodbe ugotovi, da je prejemnik proračunskih 
sredstev:  
- na razpisnih obrazcih navajal napačne in neresnične podatke,  
- večkrat uveljavljal iste stroške za izplačilo iz proračuna Občine Žalec (prepoved dvojnega 

financiranja),  
- ni porabil sredstev  za  projekte iz 3. člena te pogodbe. 

 

Prejemnik proračunskih sredstev mora ob ugotovljeni porabi sredstev, ki ni v skladu s 3. 
členom te pogodbe, sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti v proračun Občine 
Žalec v roku treh mesecev, računajoč od dneva, ko so bila nakazana prejemniku.  

8. člen 
Občina Žalec določi Franjo Vihernik, svetovalko Urada za negospodarske javne službe, kot 
pooblaščeno predstavnico, ki bo kontrolirala izvedbo te pogodbe in porabo sredstev na 
proračunski postavki iz 2. člena. Prejemnik proračunskih sredstev pa za svojega 
pooblaščenega predstavnika pri izvrševanju te pogodbe imenuje svojega zakonitega 
zastopnika.  

9. člen 
Prejemnik proračunskih sredstev se zaveže, da s prejeti proračunskimi sredstvi ne bo financiral 
gospodarske dejavnosti.  

10. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, sicer jih bo rešilo pristojno 
sodišče.  

11. člen 
Pogodba je napisana v 4 (štirih) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 
(dva) izvoda in postane veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  
 
 
Št. zadeve: __________ 
Št. pogodbe: _________ 
 
 
Občina Žalec  

Janko Kos, župan  

 

 

žig Kraj: Žalec  

Datum: ___________  

Prejemnik 
proračunskih sredstev 
 

Zakoniti zastopnik:  

Podpis:  

žig Kraj: ______________  

Datum: ____________  

 
 
 
 

 


