
                                                                                      

                                                                                                       

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - 

Poljane (Ur. l. RS, št. 19/2013), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

turističnih dejavnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, 12/2017), Javnega razpisa 

za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 

in na podlagi Sklepa o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev za leto 2018 

 

skleneta 

 

Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas, davčna številka: 63943026, ki jo zastopa 

župan Milan Čadež (v nadaljevanju: občina) 

 

in   

 

________________________________________________________________ (polni naziv društva), 

________________________________ (naslov), davčna številka: ________________, ki ga zastopa 

predsednik _____________________________ (v nadaljevanju: prejemnik)      

   

 

P O G O D B O št. ______________ 

O SOFINANCIRANJU TURISTIČNIH DEJAVNOSTI DRUŠTVA 

ZA LETO 2018 

 

 

1. člen 

Občina bo na podlagi predloga Komisije za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis s 

področja malega gospodarstva in turizma, ter Sklepa štev. ____________, z dne ___________, 

prejemniku dodelila sredstva, dosežena na podlagi izpolnjevanja meril, in sicer: 

 

 ______________________________________ v višini ___________ EUR 

 ______________________________________ v višini ___________ EUR 

 ______________________________________ v višini ___________ EUR 

 

 

Prejemnik izjavlja, da bo aktivnosti izvedel v skladu z opisom vsebine iz prijave na javni razpis, in to 

v obdobju november 2017 – oktober 2018. 

 

2. člen 

Sredstva sofinanciranja za aktivnosti izvedene v obdobju november 2017 – oktober 2018 znašajo 

zaokroženo skupaj ______________ EUR in se črpajo iz proračunske postavke 755 – Turistična 

društva. 

 

3. člen 

Občina bo sredstva za sofinanciranje aktivnosti, ki so predmet te pogodbe, v dogovorjeni višini 

nakazala na transakcijski račun prejemnika, številka: ____________________________________, pri 

__________________________ (naziv banke), in sicer 40 % (_________ EUR) v roku 30 dni po 

podpisu pogodbe, ostalo (_______________ EUR) pa po predloženem finančnem in vsebinskem 

poročilu o realizaciji programa društva. 

Če aktivnost ne bo izvedena, društvo ni upravičeno do sredstev, ki so bila aktivnosti namenjena.  

 

 

 

 

 



                                                                                      

                                                                                                       

 

4. 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 uporabijo samo za realizacijo predmeta te 

pogodbe in se štejejo kot strogo namenska sredstva. 

Občina lahko kadarkoli preverja namenskost sredstev. 

 

5. člen 

Prejemnik se obvezuje, da bo do 15. 11. 2018 dostavil na naslov občine pisno poročilo o realizaciji 

programa društva s finančnim poročilom o porabi sredstev. V kolikor prejemnik poročila ne posreduje, 

mora občini povrniti sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

Če društvo sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko 

porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

Društvo, ki krši določila drugega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega 

proračuna na naslednjem javnem razpisu občine. 

Sredstva nerealiziranih aktivnosti bodo ostala neporabljena. 

 

6. člen 

Za izvedbo pogodbe je s strani občine zadolžena Marjeta Šifrar, višja svetovalka za turizem in 

razvojne projekte, s strani prejemnika pa zakoniti zastopnik prejemnika. 

 

7. člen 

Prejemnik sredstev, ki so predmet te pogodbe, se zavezuje, da bo Občino Gorenja vas – Poljane 

navajal kot donatorja oz. sofinancerja aktivnosti  (npr. na plakatih, radiu, časopisih, ….). 

 

8. člen 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obveščali o vseh dejstvih, ki so pomembna za izvajanje te 

pogodbe.  

 

9. člen 

V primeru, da prejemnik pogodbe v določenem roku ne podpiše, se šteje, da je odstopil od svoje 

zahteve za sofinanciranje.  

 

      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 podpisa obeh pogodbenih strank. 

 

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme občina dva izvoda, prejemnik pa en 

izvod. 

 

 

Datum: _______________                       Datum:  ________________  

 

 

      Občina:                      Prejemnik: 

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE           ______________________________  

                   Župan:                      Predsednik: 

                 Milan Čadež      __________________________ 

 

 

___________________________              _____________________________ 

                   (podpis)             (podpis) 


