
VZOREC POGODBE  

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, ki jo zastopa župan 

mag. Alan BUKOVNIK (v nadaljevanju: naročnik), davčna številka: 12310727, matična 

številka: 5881811 

in 

UPRAVIČENEC _____________________________________________________  

 

skleneta naslednjo 

 

P O G O D B O  

o sofinanciranju izvedbe programov 

raznih društev in organizacij  

 v Občini Radlje ob Dravi za leto 2020 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik, Občina Radlje ob Dravi 

skladno s Pravilnikom o sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v  

Občini Radlje ob Dravi (MUV, štev. 20/07, 5/2008 in 8/2013) izvedla javni razpis za 

zbiranje ponudb za sofinanciranje programov s področja delovanja raznih društev in 

organizacij, ki ne morejo kandidirati na razpisih drugih dejavnosti na področju 

Občine Radlje ob Dravi za leto 2020. 

Sredstva se zagotavljajo za dejavnost, izobraževanje, organizacijo prireditev in 

tekmovanj ter ljubileje. 

 

2. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da ima naročnik za izvedbo programov, zagotovljena 

finančna sredstva v občinskem proračunu za leto 2020.  

 

3. člen 

 

Naročnik bo za izvedbo programov zagotovil izvajalcu finančna sredstva v višini 

___________     EUR. 

Naročnik bo sredstva iz 1. odstavka tega člena nakazal na transakcijski račun društva 

številka: SI56 _____________________ po dinamiki planirane porabe  sredstev in skladno 

z likvidnostno zmožnostjo naročnika. 

 

4. člen 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo programe, ki so predmet te pogodbe, izvajal v skladu s 

strokovno doktrino in v smislu namenske ter racionalne porabe proračunskih sredstev. 

 

5. člen 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v kolikor izvajalec ne ravna v skladu s pogodbo, 

predvsem pa koristi sredstva v nasprotju z določili te pogodbe, lahko naročnik 

zahteva vračilo danih sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi po zakonski stopnji. 

 

 



VZOREC POGODBE  

6. člen 

 

Občina lahko izvrši nadzor nad porabo sredstev kadarkoli, vendar s poprejšnjo 

napovedjo, praviloma najmanj pet dni pred izvedbo. Nadzor, ki ga opravi oseba ali 

organ, ki ga občina pooblasti, mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne 

dejavnosti izvajalca. O opravljenem nadzoru se piše zapisnik, ki ga podpišeta obe 

stranki. 

 

7. člen 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obojestransko obveščali o vseh dejstvih, ki 

so pomembna za izvajanje te pogodbe. 

Izvajalca se zavezuje, da do meseca decembra posreduje terminski plan realizacije 

programa in porabe sredstev za tekoče leto. 

 

8. člen 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v 

nasprotnem primeru pa je za reševanje njunih sporov pristojno sodišče v Slovenj 

Gradcu. 

 

9. člen 

 

Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en 

izvod, dva izvoda pa naročnik. En naročnikov izvod ostane v zadevi, eden pa se 

vroči računovodstvu. Veljati prične, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

 

 

Številka:  

Datum:  

 

 

IZVAJALEC:                                                                            NAROČNIK: 
         OBČINA RADLJE 

 

                           župan 

        mag. Alan BUKOVNIK,  

                                   

                                                                


