
Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, matična številka: 5881668000, davčna 
številka: SI 42106257, ki jo zastopa župan Anton Kovše ing. (v nadaljevanju občina) 
 
in  
____________________________, matična številka: _______________, davčna 
številka: ____________, ki ga zastopa predsednik __________________________ (v 
nadaljevanju izvajalec) 
 
 
 
 
skleneta 
 

P O G O D B O 
o sofinanciranju letnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

v Občini Podvelka za leto 2019 
 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da je občina objavila javni razpis za sofinanciranje letnih programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Podvelka za leto 2019, 
- da so z Odlokom o proračunu Občine Podvelka za leto 2019 (MUV, št. 6/19) 

zagotovljena sredstva za sofinanciranje letnih programov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti, 

- da je komisija za kulturo, na svoji ___. redni seji, dne _______, sprejela sklep št. 
_________, da se izvajalcu dodelijo sredstva v višini __________ EUR (00/100 
eurov) za sofinanciranje programov: 
____________________________________________________________. 

 
Navedejo se programi, ki se bodo v letu 2019 sofinancirali in predvideni znesek 
sofinanciranja.  
 
 

2. člen 
Občina bo sredstva iz 1. člena pogodbe nakazala na transakcijski račun izvajalca št. 
____________________ odprt pri banki______________,  v 4 (štirih) obrokih in sicer 
na vsake tri mesece. 
 
V primeru zmanjšanja denarnih sredstev primerne porabe se bodo sorazmerno 
zmanjšala dodeljena sredstva navedena v prvem členu, poračun se bo izvedel pri 
izplačilu zadnje akontacije. 



3. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo vse programe, ki so predmet te pogodbe, izvajal v skladu 
s strokovno doktrino in v smislu namenske ter racionalne porabe proračunskih 
sredstev. 
 
 

4. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru, da izvajalec programov ni porabil vseh 
odobrenih sredstev iz te pogodbe zaradi zmanjšanega obsega dela, prenehanja 
delovanja, ipd., se odobrena proračunska sredstva poračunajo v naslednjem 
proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja 
več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun. 
 
 

5.  člen 
Izvajalec je dolžan prejeta sredstva zakonito, namensko, učinkovito in gospodarno 
porabiti v letu 2019. Prav tako mora izvajalec v roku, najkasneje do 31. 3. 2020, 
posredovati občini letno poročilo za leto 2019 o izvedbi programov, iz katerega je 
razvidna namenska poraba dodeljenih sredstev v letu 2019. 
 
 

6.  člen 
V primeru nenamenske porabe oziroma neupravičenega izplačila sredstev, ki bi 
temeljilo na neresničnih podatkih, se izvajalec zavezuje vrniti občini prejeta sredstva z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev dalje. 
 
Izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši 
pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu.  
 

7.  člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo vodil vso predpisano in ustrezno dokumentacijo in 
omogočil vpogled vanjo. 
 

8.  člen 
Nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti spremljajo Občinska uprava Občine 
Podvelka in nadzorni odbor, ki lahko kadarkoli preverjajo namensko porabo sredstev. 
 
Nadzor nad izvajanjem programov, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev spremljajo 
Občinska uprava Občine Podvelka, odbor za negospodarstvo in komisija za kulturo.  
 

9.  člen 
Sestavni del te pogodbe je javni razpis št. 094-0002/2019-1 (3/1) objavljen v aprilu 
2019 in vloga izvajalca z dne _____________. 



10. člen 
Pogodbeni stranki bosta vse spore, nastale iz te pogodbe poskušali rešiti sporazumno, 
če pa to ne bo mogoče, za primer sodnega spora določata stvarno pristojno sodišče v 
Slovenj Gradcu. 
 

11. člen 
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 
Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en (1) 
izvod, občina pa dva (2) izvoda.   
 
 
Številka: 094-0002/2019 (3/1) 
 
 
V Podvelki, dne ___________                  V / na ______________, dne ___________ 
 
                                                                                          
 
OBČINA PODVELKA                                                           Izvajalec: 
          Župan                                                                               
 
Anton KOVŠE, ing.                                                              
 


