
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na 
območju krajevne skupnosti  Boštanj za leto 2023 

 

 

 

 
 

Obrazec E 
 

POGODBA O SOFINANCIRANJU 
 
 
ki jo skleneta  
 
KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, ki jo zastopa predsednik Vincenc Knez, 
davčna številka: SI59543019, matična številka: 5018803000 (v nadaljevanju: financer) 
 
in 
 
____________________________________________________________,  ki ga zastopa 
__________________________________________________________, 
identifikacijska davčna številka: _____________, matična številka: ___________________ 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 

1. člen 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje izvajanja dejavnosti. 
Sredstva v višini ____________ eur so namenjena za izvedbo na razpis prijavljenih 
dejavnosti.  
 

2. člen 
Krajevna skupnost se zaveže, da bo na transakcijski račun izvajalca, IBAN račun št: 
_______________________________, nakazala znesek iz 1. člena te pogodbe 30. dan po 
podpisu pogodbe. 
 

3. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo dobljena sredstva uporabil izključno za izvedbo dejavnosti iz 1. 
člena te pogodbe. 
 

4. člen 
Najkasneje do 31.01.2024 je izvajalec dolžan krajevni skupnosti posredovati poročilo o 
izvedbi dejavnosti (obrazec D) in predložiti tudi dokazila o porabi sredstev (priloge: kopije 
računov, fotografije,…).  
 
Krajevna skupnost si pridržuje pravico, da v 30. dneh od prejema poročil iz prejšnjega 
odstavka, ob morebitni ugotovitvi njihove nezadostnosti ali neustreznosti, zahteva dodatna 
dokazila, s katerimi bo izvajalec izkazal porabo celotnih sredstev skladno s to pogodbo. Za 
predložitev dodatnih dokazil postavi krajevna skupnost izvajalcu ustrezen rok, ki ne sme biti 
krajši od 8 dni in ne daljši od 30 dni. 
V primeru, da izvajalec ne predloži zahtevanih poročil in dodatnih dokazil v danem roku, ki je 
določen v tem členu, je dolžan povrniti celotna sredstva za zakonitimi zamudnimi obrestmi  
od dneva prejema le-teh do dneva vračila.  
 
 

5. člen 
Pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali 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 ali 
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organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku.  
 

6. člen 
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za 
reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Sevnici. 
 

7. člen 
Pogodba je sklenjena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, financer 
dva izvoda. Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki. 
 
 
 
 
Številka: 610-0003/2023 
Datum: _____________________                                 
 
              
 
 
 
 
 
Financer:                                                                               Izvajalec: 
Krajevna skupnost Boštanj                                                  
 
Vincenc Knez 
Predsednik sveta krajevne skupnosti 


