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OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, ki jo zastopa župan Janko Kos (ID za 
DDV: SI62546708, podračun št.: 0110 0010 0019 061 pri UJP Žalec),  
v nadaljevanju: občina 

 
in 
 
DRUŠTVO:____________________, Naslov:___________________, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik______________ (davčna številka:_________________, matična 
številka:_________________, transakcijski račun št.: ___________________________ odprt 
pri ________________________________),  
v nadaljevanju: prejemnik sredstev 
 
skleneta naslednjo 
 
 

POGODBO ŠT. __________________ 
O SOFINANCIRANJU UDELEŽBE NA MEDNARODNIH ŠPORTNIH TEKMOVANJIH V 

LETU 2022 

1. člen 
Občina se na podlagi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih 
športnih tekmovanjih v letu 2022 z dne _________ in odločbe št. ____________________ ter 
v skladu s to pogodbo obvezuje, da bo prejemniku sredstev za sofinanciranje udeležbe na 
mednarodnih športnih tekmovanjih nakazala __________EUR, na transakcijski račun št.: 
__________________________________ odprt pri _________.  Sredstva bodo nakazana na 
transakcijski račun prejemnika sredstev najkasneje v roku dvajsetih dneh od prejema 
popolnega zahtevka za izplačilo sredstev in potrebnih dokazil.   

2. člen 
Sredstva so zagotovljena v Odloku proračuna Občine Žalec za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 
202/2020 in 26/2022) na proračunski postavki 18101 – Mednarodna športna tekmovanja. 

 
3.člen 

Prejemnik sredstev je dolžan sredstva porabiti za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih 
športnih tekmovanjih za udeležbo na naslednji vrsti tekmovanja: ________________. 
 
Prejemnik sredstev je občini dolžan zahtevek za izplačilo sredstev na predpisanem obrazcu 
št. 3: Zahtevek za izplačilo sredstev – poročilo, ki je priloga 2 razpisne dokumentacije, poslati 
po pošti ali elektronsko oziroma oddati osebno v Glavno pisarno občine, najkasneje do 
30.11.2022.  
 

4. člen 
Prejemnik sredstev je dolžan sredstva porabiti  v času od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

5. člen 
Občina in prejemnik sredstev se dogovorita, da bo izvajanje pogodbe na strani občine 
spremljal višji svetovalec Urada za negospodarske javne službe, Blaž Tkalec, na strani 
prejemnika sredstev, _________________ . 

 
V imenu občine ima njegov pooblaščeni predstavnik in nadzorni odbor Občine Žalec pravico 
nadzora nad namensko porabo dodeljenih sredstev z vpogledom v dokumentacijo in obračun 
stroškov v zvezi z udeležbo na mednarodnih tekmovanjih, ki je predmet te pogodbe, prejemnik 
sredstev pa mu je dolžan to omogočiti.  
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6. člen 
Pogodba se razveže, če se po sklenitvi pogodbe ugotovi, da je prejemnik sredstev:  

- v vlogi navajal neresnične podatke,  
- na zahtevku za izplačilo navajal napačne in neresnične podatke,  
- večkrat uveljavljal iste stroške za izplačilo iz proračuna občine (prepoved dvojnega 

financiranja),  
- ni porabil sredstev za v skladu s 3. členom te pogodbe. 

 
Prejemnik sredstev mora ob ugotovljeni porabi sredstev, ki ni v skladu s 3. členom te pogodbe, 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti Občini Žalec v roku treh mesecev, 
računajoč od dneva, ko so mu bila nakazana, prav tako pa prejemnik sredstev ne more 
kandidirati za sredstva na razpisu v naslednjem letu. 

7. člen 
V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) se vsaka 
pogodbena stranka zavezuje, da ne bo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubila, ponudila ali 
dala kakšno nedovoljeno korist za:  

- pridobitev posla,  
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,  
- 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 ali posredniku.  

 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovoljene koristi 
za zgoraj navedena ravnanja, je nična.  

8. člen 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se glede na razpoložljivost sredstev v proračunu občine 
pogodbeni znesek lahko spremeni, za kar bo sklenjen aneks k tej pogodbi. 

9. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obveščali o vseh dejstvih, ki so pomembna za 
izvajanje te pogodbe. 

10. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Žalcu. 

 
11. člen 

Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda, 
prejemnik sredstev pa en (1) izvod. Pogodba se uporablja za tekoče proračunsko leto in 
postane veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 
 
Št. spisa: 671-0015/2022 
Št. pogodbe: 
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OBČINA: 
Občina Žalec  
Janko Kos, župan  
_________________ 
 
 

      žig  Kraj: Žalec  
Datum: ___________  

PREJEMNIK SREDSTEV: 
Društvo: 
Zastopnik 
_________________ 
 

 
      žig  

 
Kraj: _______________ 
Datum:  ____________ 

 


