
CENTER ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA, Kraška 1, 6310 Izola, (davčna 
številka: SI 52280365), ki ga zastopa direktorica Zvonka Radojevič (v nadaljnjem besedilu: 
naročnik) 
 
in 
 
…………………………………………………………………………………………….., (davčna 
številka: ………………….., matična številka: ………………….., ki ga zastopa predsednik 
……………………….(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
skleneta  
 

 
P O G O D B O  št. ___/ 2021 

o sofinanciranju izvedbe programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
občini Izola v letu 2021 

 
 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 
- da je naročnik v Uradnih objavah Občine Izola št. …………… z dne …………… objavil 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
občini Izola za leto 2021; 

- da se je izvajalec javil na javni razpis za naslednje področje: (vpisati točko 1. ali 2. in 
besedilo točke) 

1. delovanje kulturnih društev in izvajanje njihovih letnih programov, 
2. sofinanciranje kulturnega projekta v programih društev, ki niso registrirana kot 

kulturna društva; 
- da je na osnovi izvedenega postopka izbire prijav na javni razpis z dne ……………… 

izbran program izvajalca, ki je v skladu s Pravilnikom o merilih in vrednotenju kulturnih 
programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, dosegel skupaj ………… točk, 
vrednost točke je ……… EUR. Tabela točkovanja je priložena k pogodbi in je njen 
sestavni del. 

-  
2. člen 

Izvajalcu je Občina Izola za opravljanje dejavnosti dodelila v brezplačno uporabo poslovni-e 
prostor-e v Izoli, ………………, v izmeri …… m2, za najem katerega-katerih je določena 
najemnina v višini ………EUR mesečno oz. ………….. EUR letno. (Določilo drugega 
odstavka tega člena velja za vse pravne osebe, ki so opravičene plačila najemnine.) 

 
 

3. člen 
Za izvedbo opredeljenih programov v 1. členu te pogodbe so zagotovljena finančna sredstva 
v Proračunu Občine Izola za leto 2021 (Uradne objave Občine Izola, št…….) . 
 
 

4. člen 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje programa  
………………………………………….(navesti naziv programa, obseg, čas realizacije), 
 
 

5. člen 
Celotna vrednost programa, opredeljenega v 4. členu te pogodbe, znaša …………….. EUR. 
Naročnik bo za izvedbo tega programa zagotovil izvajalcu v letu 2021 finančna sredstva v 



skupni višini ……………. EUR.  Sredstva iz prvega odstavka tega člena bo naročnik  
nakazoval po mesečnih dvanajstinah na transakcijski račun izvajalca št. ………………….. 
odprt pri banki……………….., in sicer najkasneje do zadnjega delovnega dne v mesecu. 
 
Dodeljena sredstva za leto 2021 morajo biti porabljena v letu 2021. 
 
 

6. 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 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 vlogi najkasneje do 31.12.2021, 
- sodeloval pri skupnih občinskih prireditvah oziroma proslavah, v kolikor bo za to 

zaprošen, 
- izvedel vsaj en samostojni nastop letno, 
- sredstva, ki so dana s to pogodbo porabil namensko in racionalno, 
- dodeljena sredstva za leto 2021 porabil v letu 2021, 
- po koncu proračunskega leta 2021 predložil naročniku celoletno vsebinsko in finančno 

poročilo o izvajanju programa z dokazili (fotokopije računov in pogodb), in sicer 
najkasneje do 31.01.2022, 

- omogočil naročniku nadzor nad izvajanjem programa in nad porabo dodeljenih sredstev. 
 
 

7. člen 
Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku naslednja poročila: 
- zapisnik letnega občnega zbora, 
- finančno poročilo o porabljenih denarnih sredstvih v koledarskem letu z dokazili 

(fotokopije računov in pogodb), 
- spisek članov društva s plačano članarino – enkrat letno (do konca decembra), 
- letna poročila o prisotnosti na vajah in nastopih posameznih članov društva (do konca 

decembra). 
 
Med letom bo izvajalec o svoji dejavnosti (razstave, nastopi, druge dejavnosti) sproti 
obveščal naročnika. 
V kolikor izvajalec ne dostavi poročil v roku ali v roku ne zaprosi za podaljšanje roka, izgubi 
pravico do sredstev v tekočem letu. 
 
Način nadzora nad namensko porabo sredstev se izvaja v skladu s 7. členom Pravilnika o 
merilih in vrednotenju kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna. 
 
 

8. člen 
Izvajalec lahko uporabi dodeljena sredstva samo za namen opredeljen s to pogodbo. 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da lahko naročnik na podlagi predhodnega pisnega obvestila 
v računovodsko-knjigovodski dokumentaciji izvajalca preverja namensko porabo 
pogodbenega zneska. 
 
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 zahteva 
vračilo danih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev 
do vračila. 
 
 



9. člen 
Za izvedbo pogodbe s strani naročnika je zadolžena direktorica javnega zavoda Center za 
kulturo, šport in prireditve Izola Zvonka Radojevič, s strani izvajalca pa predsednik društva 
…………………. 
 
 

10. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obveščali o vseh dejstvih, ki so pomembna za 
izvajanje te pogodbe. Vse spremembe ali dopolnitve k tej pogodbi bosta pogodbeni stranki 
urejali z aneksom k pogodbi. 
 
 

11. člen 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če 
sporazumne rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v 
Piranu. 
 
 

12. člen 
Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, izvajalec 
pa en izvod. 
 
 
 
 
  
Izola, _______ 
 

 Izola, _______ 
  

 
 
IZVAJALEC 
……………………………………. 
……………………………………. 

 
Podpis: 
 
_____________________ 

 CENTER ZA KULTURO, ŠPORT IN 
PRIREDITVE IZOLA  
direktorica 
Zvonka RADOJEVIČ 
 
Podpis: 
 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 


