
OSNUTEK  

Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, ki jo zastopa Borut Horvat, 
matična št. 5874700000, ID za DDV 42090539,  št. računa 01332-0100013319, (v 
nadaljevanju občina)  
 
in  
 
Društvo, ki ga zastopa predsednik-ca društva__________________, matična 
št.____________, davčna št. ______________ , št. računa ___________________,  
(v nadaljevanju izvajalec) 
 
skleneta naslednjo  
 

POGODBO 
O SOFINANCIRANJU IZVEDBE LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI TURNIŠČE V LETU 

2020 
 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 

- da je predmet te pogodbe dodelitev sredstev za izvedbo projektov izvajalca in  redno 
delo izvajalca ter da je bil program izbran na osnovi javnega razpisa,  

- da je Občina na spletnih straneh in oglasni deski na sedežu občine objavila Javni 
razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v občini Turnišče v letu 
2020, št. 410-70/2020-2 z dne 3. 2. 2020, 

- da je bila izvajalcu dne __. __. 2020 izdana odločba št.____ /2020, v skladu s katero 
so mu bila dodeljena sredstva za izvajanje programov društva in za redno delovanje 
društva, 

- da je Občina zagotovila sredstva za sofinanciranje rednega delovanja in izvajanja 
aktivnosti izvajalca v Odloku o proračunu Občine Turnišče za leto 2020 (Uradni list RS, 
št. 7/2020),  

- da občina zagotavlja javna sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo na 
podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07–ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18- ZNOrg) 
Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s 
področja ljubiteljske dejavnosti v občini Turnišče (Uradni list RS, št. 15/2016 in 
6/2017– v nadaljevanju: pravilnik). 

 
2. člen 

S to pogodbo se občina zaveže, da bo za sofinanciranje rednega delovanja društva in za 
izvedbo aktivnosti izvajalca zagotovila finančna sredstva v skupni višini __________ EUR. 
Sredstva bodo nakazana v dveh delih: prvi del po podpisu pogodbe, drugi del do konca 
oktobra 2020. 
 
 
Občina bo sredstva nakazala na račun izvajalca št._______________________, odprtega pri 
___________________ (naziv banke).  
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Sredstva so zagotovljena v proračunu občine, na proračunski postavki 40.1803.02 Sredstva 
za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, kontu 412000 Tekoči transferi 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam. 
 

3. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo svoje aktivnosti, izvajal v skladu s strokovno doktrino in v smislu 
namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev ter sredstva za navedene namene 
porabil do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2020.  
 
Izvajalec je dolžan izvajati programe po vsebini in obsegu, ki jih je navajal v prijavi na javni 
razpis ter v skladu s pravilnikom. 
 
Izvajalec se obveže, da bo ob posameznem dogodku, ki ga bo organiziral s pomočjo sredstev 
Občine, objavil logotip Občine na sponzorski tabli, ki bo postavljena v prostoru javnega 
dogodka. Izvajalec je v sporočilu za medije dolžan objaviti, da je dogodek sofinancirala 
Občina in v sporočilu objaviti tudi logotip Občine.  
 

4. člen 
Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku nadzor nad porabo sredstev dodeljenih na podlagi te 
pogodbe tako, da je ob vsakem času možna kontrola realizacije programov ter vpogleda v 
celotno dokumentacijo, tako računovodsko kot ostalo, ki je vezano na programe ter vpogled 
v podatke o doseganju zastavljenih ciljev. Pred izplačilom drugega dela sredstev, Občina 
preveri dosedanjo izvedbo prijavljenih programov in projektov v tekočem letu. 
 
 

5. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da v kolikor izvajalec ne ravna v skladu s to pogodbo, 
predvsem pa koristi sredstva v nasprotju z določili te pogodbe, lahko naročnik odstopi od 
pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev v roku 30 (trideset) dni, skupaj z zakonitimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 
 

6. člen 
Izvajalec je dolžan predstavniku občine omogočiti nadzor nad izvajanjem aktivnosti v letu 
2020, tako da mora naročniku poslati vsebinsko in finančno poročilo za leto 2020, in sicer 
najkasneje do 31. 3. 2021. V primeru, da izvajalec le-tega ne pošlje v predpisanem roku, bo 
Občina zahtevala povračilo odobrenih sredstev.  
 

7. člen 
Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta obojestransko pisno obveščali o vseh okoliščinah, ki 
so pomembne za izvajanje te pogodbe. Morebitne finančne ali vsebinske spremembe pri 
izvajanju programov, so možne samo na podlagi pisnega obvestila izvajalca, pri čemer 
pogodbeni stranki skleneta aneks k osnovni pogodbi.   
 
Pogodbeni stranki določata kot predstavnika pogodbenih strank 
na strani Občine: ______________________, 
na strani izvajalca: ___________________________ 
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V imenu Občine ima njegov skrbnik pravico: 
- izvajati nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, 
- izvajati nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev naročnika, 
- pregledovati dokumentacijo in obračun stroškov v zvezi z izvajanjem programa, 
- ugotavljati skladnost izvedenega programa s to pogodbo in 
- ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena iz te pogodbe, izvajalec 

pa mu je dolžan to omogočiti. 
 

8. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v 
nasprotnem primeru je za reševanje njunih sporov stvarno in krajevno pristojno Okrajno 
sodišče v Lendavi. 
 

9. člen 
Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme Občina dva (2) izvoda, 
izvajalec pa en (1) izvod.  
 
Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja za čas izvajanja 
programov.  
                 
 
Številka: 410-70/2020-4 
 
Datum:                                     Datum:      
 
IZVAJALEC:                      OBČINA: 
               
 


