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Občina KUNGOTA, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, ki jo zastopa županja Tamara Šnofl 
Davčna številka:  63326833, Matična številka: 5884144 
(v nadaljevanju sofinancer) 
 
in  
 
______________________, s sedežem _______________________________________, ki ga zastopa 
__________________________________ Davčna številka:  ____________________, Matična številka: 
________________ (v nadaljevanju izvajalec) 
 
skleneta naslednjo  
 

P O G O D B O 
 

o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v občini Kungota v letu 2020 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata:  

- da je sofinancer dne _________ na spletni strani občine Kungota objavil Javni razpis za 
sofinanciranju redne dejavnosti društev in sofinanciranju prireditev, dogodkov in projektov na 
področju turizma v občini Kungota. 

- da se je izvajalec javil na javni razpis za programe društva iz področja turizma, 
- da je bil program izvajalca izbran na osnovi izvedenega postopka izbire prijav na Javni razpis za 

dodelitev sredstev za dejavnosti društev na področju turizma v občini Kungota za leto 2020,  
- da so v proračunu občine Kungota, na proračunski postavki 1403020, zagotovljena sredstva za 

sofinanciranje programov društev, ki se ukvarjajo z dejavnostjo na področju turizma, v višini 7.700 
eur. Od tega je predvidno za prvi sklop 2.310 eur, za drugi sklop pa 5.390 eur.. 

 
2. člen 

Predmet te pogodbe je sofinanciranje naslednjih programov na področju turizma (ustrezno obkroženo) 

- Organizacija prireditev širšega in lokalnega pomen, 

- Urejanje in vzdrževanje kulturnih in naravnih spomenikov, 

- Aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino, 

- Promocija, 

- Organizacija in izvedba natečajev 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo v letu 2020 izvedel program v skladu z opisom vsebine iz prijave na javni 
razpis, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe. 
 

3. člen 
 
Sofinanciranje prireditve/dogodka/projekta iz drugega sklopa razpisa v višini  
___________________________,  
 
Izvajalec se zavezuje, da bo v letu 2020 izvedel prireditev/dogodek/projekt v skladu z opisom vsebine iz 
prijave na drugi del javnega razpisa, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe. 
 
Rok za izvedbo v letu 2020 je 31. 12. 2020. 
 

4. člen 
Sofinancer bo za izvedbo programov, opredeljenih v drugem členu te pogodbe, zagotovil izvajalcu 
finančna sredstva v skupni bruto višini največ do _____________ EUR. 
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Sofinancer bo sredstva nakazal na račun prejemnika odprtega pri ______________________________, 
štev. _____________________________, kvartalno. 
 
Sofinancer bo za izvedbo prireditve/dogodka/projekta, opredeljenega v tretjem členu te pogodbe, 
zagotovil izvajalcu finančna sredstva v skupni bruto višini največ do _____________ EUR. 

 
Sofinancer bo sredstva nakazal na račun prejemnika odprtega pri ______________________________, 
štev. _____________________________. 
 

5. člen 
Prejemnik je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki 
se obračunavajo od dneva plačila sredstev v primeru, ko se ugotovi: 

- da so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena, (v skladu s prilogo iz 2. člena te 
pogodbe), 

- da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične podatke, 

- zaradi drugih nepravilnosti pri uporabi sredstev. 
 

6. člen 
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov iz področja turizma spremlja 
občinska uprava in Nadzorni odbor Občine Kungota, v kolikor si to vnese v program dela .  
 
Prejemnik mora najkasneje do 31. marca 2021 podati sofinancerju zaključno vsebinsko in finančno 
poročilo z dokazili o izvedbi celotnega programa v letu 2020. 
 
Ne glede na določila prejšnjega odstavka mora prejemnik podati realizacijo proračunskih sredstev vedno, 
kadar to zahteva županja. 
 
V primeru, da prejemnik sofinancerju ne predloži poročila do roka iz 2. in 3. odstavka tega člena, 
sofinancer pozove prejemnika k predložitvi poročila in določi novi rok za predložitev poročila. Če 
prejemnik ne predloži poročila v zahtevanem roku, lahko sofinancer odstopi od pogodbe. V tem primeru 
je prejemnik dolžan povrniti sofinancerju vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejetja sredstev do dneva vračila.   

 
7. člen  

Izvajalec se zavezuje, da bo program, ki je predmet te pogodbe, izvajal v skladu s strokovno doktrino in v 
smislu namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev. 

Izvajalec se zavezuje, da bo: 
- program, ki je predmet te pogodbe, izvajal kvalitetno in v skladu s cilji programa, 
- program, ki je predmet te pogodbe, izvedel najmanj z vsebino in v obsegu ter v rokih, določenih v 

prijavi, 
- da je vlagatelj upravičen do nakazila dodeljenih sredstev pod pogojem, da ima poravnane vse 

obveznosti do Občine Kungota, 
- odgovarjal za osebe, ki so po njegovem naročilu delale pri prevzetem poslu, kot da bi ga sam opravil, 
- sredstva, ki so dana s to pogodbo, porabil namensko in racionalno, 
- omogočil nadzor nad izvajanjem programa pooblaščeni osebi. 
 

8. člen 
Izvajalec se tudi zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali kakem 
drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu 
zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli 
politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega 
funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k 
vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem 
pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu spolnitvenemu pomočniku, zastopniku, 
distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te 
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klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni 
bila sklenjena. 

 
9. člen 

Pogodbeni stranki določata kot skrbnika pogodbe: 
-s strani sofinancerja:  mag. Mojca Štrakl 
-s strani prejemnika____________________. 
 

10.  člen 
Pogodbene stranke so soglasne, da bodo morebitne spore reševale sporazumno, v nasprotnem primeru bo 
za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.  
 

11.  člen 
 

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, izvajalec pa en izvod. 
 

12. člen 
 

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporablja prijava prejemnika in razpisna 
dokumentacija na podlagi katere je bil izbran ter pozitivne zakonodaje. 
 

13. člen 
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 
 
Zg. Kungota,       Zg. Kungota, …………………….. 
       Številka: 
 
                                                                               


