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Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, ki jo zastopa župan Marko Matajurc 
matična številka: 5881463 
davčna številka: SI89371925 (je davčni zavezanec) 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 

 
skleneta 
 
 

      POGODBO  ŠT.  __________ 
O DODELITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA V OBČINI 

KOBARID 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je naročnik _______ na svojih spletnih straneh objavil Javni poziv za dodelitev 
proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Kobarid (v nadaljevanju: 
javni poziv);  

- da je izvajalec posredoval na javni poziv prijavo, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva; 
- da je strokovna komisija naročnika, imenovana s sklepom župana št. _________ z 

dne _______ opravila vrednotenje prijave in je župan s sklepom z dne _______ izbral 
izvajalce sofinanciranja programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti;  

- da je bil izvajalec s sklepom št. ________ z dne ______ izbran za sofinanciranje 
dogodkov v skladu z določili in pogoji javnega poziva ter Pravilnika o dodelitvi 
proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Kobarid (Uradni list RS, št. 
30/19); 

- da so sredstva za sofinanciranje pokroviteljstva zagotovljena v Poračunu Občine 
Kobarid za leto 2020 na postavki 0137 Pokroviteljstvo župana, v višini 7.000,00 EUR. 
 

2. člen 
V skladu z ugotovitvami iz prejšnjega člena te pogodbe, naročnik pristopa k sofinanciranju 
pokroviteljstva v letu 2020 in se zavezuje kot pokrovitelj zagotoviti iz sredstev občinskega 
proračuna finančna sredstva v višini ____________ EUR (________________________ 
EUR in 00/100), za sofinanciranje  prireditve, projekta, dogodka: 
 _________________________________________________________________________. 
 

3. člen 
Naročnik bo izvajalcu sredstva iz prejšnjega člena nakazal po podpisu pogodbe. 
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4. člen 

(1) Pogodbeni stranki soglašata, da se višina sredstev opredeljenih s to pogodbo lahko 
zaradi potreb oziroma sprememb občinskega proračuna ali nerealiziranih oziroma dodatno 
med letom dogovorjenih programov tudi spremeni.  
(2) Za vsako spremembo višine sredstev sofinanciranja bosta pogodbeni stranki sklenili 
aneks k tej pogodbi. 
 

5. 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. 
(2) Izvajalec je dolžan, da na dogodku, ki je sofinanciran po tej pogodbi iz sredstev 
občinskega proračuna zagotovi vidnost logotipa Občine Kobarid in sicer z objavo na 
promocijskih materialih (npr. vabilo, bilten, program …).  
 

6. člen 
(1) Izvajalec je dolžan izvesti dogodek in druge aktivnosti. Če: 
– se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programa, se sofinanciranje 

takoj ustavi ali ne izvede ter odstopi od pogodbe, 
– izvajalec v roku določenem s to pogodbo o sofinanciranju ne predloži končnega poročila, 
– izvajalec namerno onemogoča nadzor nad izvajanjem pogodbe, 
– se ugotovi, da je izvajalec v prijavi na javni poziv, med nadzorom ali v končnem poročilu 

navajal neresnične podatke, ponarejene dokumente ali slikovno gradivo ter fiktivna 
finančna dokazila, 

je dolžan vrniti prejeta proračunska sredstva v občinski proračun skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, obračunanimi od datuma prejema sredstev. 
(2) Izvajalec, ki krši pogodbena določila na način opredeljen v prvih treh alinejah prejšnjega 
odstavka, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem javnem pozivu, pri 
kršitvi iz četrte alineje prejšnjega odstavka pa dve leti. 
(3) Če prejemnik proračunskih sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek 
izterjave. 
 

7. člen 
V 30 dneh po izvedbi projekta je upravičenec sredstev iz  navedene proračunske postavke 
dolžan dostaviti poročilo o realizaciji projekta ter dokumentirati porabo dodeljenih sredstev s 
priloženo fotokopijo dejanskih računov in drugih dokazil, nastalih stroškov. 

 
8. člen 

(1) Skrbnika pogodbe sta: 
- na strani naročnika Urška Lazar Živec, svetovalka za negospodarstvo, 
- 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. 
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9. člen 

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

10. člen 
Pogodba je sklenjena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en (1) 
izvod. 
 
 
 
Številka: 410-3/2020 
Datum:      Datum:  
 
 
Naročnik:      Izvajalec:                                                                                                                   
Občina Kobarid                                      ____________________________________ 
župan Marko Matajurc                                                  

 
 
 
 
 
 
 

 


