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VZOREC 
 
Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki, ki jo zastopa župan mag. Anton Luznar, davčna 
številka: 59920327 (v nadaljevanju: občina) 
 
in   
 
____________________________ (polni naziv društva), ________________ (naslov),  
ki ga zastopa predsednik/-ca __________________________, davčna številka: 
_______________ (v nadaljevanju: prejemnik),  
   
skleneta 

 
P O G O D B O 

O SOFINANCIRANJU TURISTIČNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA V LETU 2016 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 
 
• da je bil v občinskem glasilu Ratitovška obzorja (31. številka, 10. 3. 2017) objavljen 
Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti društev v občini Železniki za leto 
2017 (v nadaljevanju: javni razpis), 
• da se je prejemnik prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno prijavo, ki jo je 
pregledala Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju gospodarstva, 
• da je občina s sklepom št. ______________ z dne ______________ prejemniku 
dodelila: 
- ______ točk za vodilno prireditev (vrednost ene točke v postopku pred 
pravnomočnostjo sklepov je znašala _________ EUR, znesek sofinanciranja pa 
__________ EUR), 
- ______ točk za ostale prireditve (vrednost ene točke v postopku pred 
pravnomočnostjo sklepov je znašala _________ EUR, znesek sofinanciranja pa 
__________ EUR), 
- ______ točk za delovanje društev (vrednost ene točke v postopku pred 
pravnomočnostjo sklepov je znašala _________ EUR, znesek sofinanciranja pa 
__________ EUR); 
• da po pravnomočnosti vseh sklepov o odobritvi sredstev za sofinanciranje turistične 
dejavnosti društev v občini Železniki za leto 2017 vrednosti posameznih točk (ne) 
znašajo toliko kot pred pravnomočnostjo sklepov, t.j. (pač pa): 
 - vrednost ene točke za vodilno prireditev znaša _________ EUR, končni znesek 
sofinanciranja pa ___________ EUR (z besedo: _____________________________), 
- vrednost ene točke za ostale prireditve znaša _________ EUR, končni znesek 
sofinanciranja pa ___________ EUR (z besedo: _____________________________), 
- vrednost ene točke za delovanje društev znaša _________ EUR, končni znesek 
sofinanciranja pa ___________ EUR (z besedo: _____________________________), 
 

2. člen 
Občina bo sofinancirala jubilej društva/prireditve v višini _________ EUR ter izvedbo 
naslednjih aktivnosti:  
 
- vodilna prireditev: ______________ EUR, 
- ostale prireditve: 
 - prireditev 1 ___________ EUR, 
 - prireditev 2 ___________ EUR, 
 - prireditev 3 ___________ EUR; 
- delovanje društva:  
 - aktivnost 1 _____________ EUR, 
 - aktivnost 2 _____________ EUR,… 
 
Prejemnik se zavezuje, da bo aktivnosti izvedel v skladu z opisom vsebine iz prijave na 
javni razpis, in to najkasneje do 31. 10. 2017. 
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3. člen 
Sredstva bodo izplačana iz proračunske postavke 14005 – Sofinanciranje programa 
društev ter drugih turističnih organizacij in turističnih prireditev. 
 

4. člen 
Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun prejemnika št. ___________________, 
in sicer: 

- sredstva, dodeljena za število članov v društvu ter sredstva, dodeljena za jubilej 
društva/prireditve, v roku 30 dni po podpisu pogodbe, 

- 50 % odobrenih sredstev za aktivnosti (vodilna prireditev, ostale prireditve, 
delovanje društva) v roku 30 dni po podpisu pogodbe, 

- 50 % odobrenih sredstev oziroma glede na dejansko izvedene aktivnosti 
(vodilna prireditev, ostale prireditve, delovanje društev) v roku 30 dni po 
prejemu vsebinskega in finančnega poročila o izvedeni aktivnosti. Poročilu 
morajo biti priložena dokazila o namenski porabi sredstev (kopije računov, 
blagajniških prejemkov,…) in izvedbi aktivnosti (vabilo, zloženka, prospekt, 
vabilo na izobraževanje,…, dokazilo o prijavi vodilne prireditve – potrdilo policije 
oz. dovoljenje upravne enote ter fotografija izvedene vodilne prireditve). 

 
Prejemnik mora dostaviti vsa poročila najpozneje do 15. 11. 2017. 
 

5. člen 
Prejemnik se zavezuje, da bo prejeta sredstva porabil izključno za izvedbo aktivnosti, ki 
so predmet te pogodbe. Sredstva, izplačana na osnovi te pogodbe, se lahko porabijo 
samo za realizacijo predmeta te pogodbe in se štejejo kot strogo namenska sredstva. 
 

6. člen 
Občina lahko kadarkoli preverja namenskost sredstev. 
V kolikor se ugotovi, da prejemnik sredstev ni porabil namensko v skladu s pogodbo, je 
prejemnik dolžan občini povrniti vsa dodeljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi. 
Sredstva nerealiziranih aktivnosti se ne morejo prenašati in ostanejo neporabljena. 
 

7. člen 
Prejemnik se zavezuje, da bo občino obveščal o izvajanju predmeta te pogodbe in z njo 
sodeloval pri razreševanju vprašanj, ki se bodo pojavila pri izvajanju obveznosti, 
prejetih s to pogodbo. 
 

8. člen 
Občina in prejemnik se dogovorita, da bosta izvajanje aktivnosti spremljala: 
- na strani občine: Valerija Štibelj, višja referentka za gospodarstvo, 
- na strani prejemnika: __________________, predsednik/-ca društva. 
 

9. člen 
Prejemnik je dolžan med potekom izvajanja aktivnosti takoj pisno obvestiti občino, če 
nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in časovno izvedbo aktivnosti ter 
predlagati ustrezno spremembo oziroma dopolnitev pogodbe. 
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se po predhodno doseženem sporazumu 
opredelijo v aneksih k tej pogodbi. 
 

10. člen 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V 
kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Škofji 
Loki. 
 

11. člen 
Pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme občina dva izvoda, 
prejemnik pa en izvod. 
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Občina:       Prejemnik: 
OBČINA ŽELEZNIKI          
       
Župan:        Predsednik/-ca: 
_______________________     __________________ 
  
 
 
 
Številka: ______________              
Datum: ______________                                     


