
VZOREC 
OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, ki jo zastopa župan Jurij Kavčič (v nadaljevanju: 
Občina), davčna številka: 54677696, matična številka: 5880076 
 
in 
 
……………………………………….……………., ki ga zastopa ...………………………… (v 
nadaljevanju: prejemnik sredstev), matična številka …………..…………, davčna številka 
…….……………., št. TRR ………………………………………………… 
 
sklepata  
 

P O G O D B O 
o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2018 

 
1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je občina na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v 
občini Cerkno (Uradni list RS, št. 31/16 in 16/18) dne ……... objavila Javni razpis za sofinanciranje 
javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2018. Na javni razpis se je prijavil prejemnik sredstev. 
 

2. člen 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje prireditve oz. aktivnosti 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3. člen 

Občina bo prejemniku sredstev za izvajanje aktivnosti nakazala sredstva v skupni višini …………….… 
EUR, odobrenih z odločbo, št. …………./2018, z dne ……………….. 2018, na TRR št.: 
…………….……………., odprt pri ……………………………………….... 
 

4. člen 
Sredstva iz te pogodbe bodo nakazana iz proračunske postavke št. 131847 - Prireditve v 30. dneh po 
dostavi zahtevka z dokazili o izvedbi prireditve. Če zadnji dan roka izplačila sovpada z dnem, ko je po 
zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu UJP ni opredeljen kot plačilni dan, se zadnji dan 
roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu UJP. 

 
5. člen 

Prejemnik sredstev je s pridobljenimi sredstvi s strani občine dolžan izvesti aktivnosti, s katerimi se je 
prijavil na razpis v letu 2018. Prejemnik sredstev je dolžan izvajati aktivnosti s skladu s pravilnikom, 
njegovo vlogo na javni razpis in določili te pogodbe. 
 
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev spremlja občinska uprava. Če prejemnik sredstev dobljenih 
sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko, ali če pri prijavi aktivnosti navaja neresnične podatke, 
občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev namensko dodeljenih sredstev, skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi. 
 
Prejemniki sredstev, ki kršijo pogodbena določila, ne morejo kandidirati na naslednjem javnem razpisu 
občine. 
 

6. člen 
Za izvedbo te pogodbe s strani prejemnika sredstev je zadolžen_______________________________, 
skrbnik te pogodbe s strani občine pa je Jožica Lapajne. 
 

7. člen 
Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, 
kjer je med drugim določeno, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke 



predstavnik ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi ali da kakšno dovoljeno 
korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora 
nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali 
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku ali posredniku, nična. 
 

8. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru 
pa je za reševanje njunih sporov pristojno Okrajno sodišče v Novi Gorici. 
 

9. člen 
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih od katerih prejme občina en izvod, en izvod pa prejemnik 
sredstev. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank. 

 

Številka: 410-0010/2018 
Datum: ………………….                              Datum:  ……………….….. 
 
 
Prejemnik sredstev:                    OBČINA CERKNO 
Zastopnik:                                                                                                  ŽUPAN 

Jurij Kavčič 
   
 
_________________________ 

      (lastnoročni podpis) 

 
 
 
 

žig 

 

 __________________________ 

      (lastnoročni podpis) 

 

 

žig 

 

 


