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VZOREC POGODBE  

 
 
OBČINA DRAVOGRAD, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, DŠ 47554851, ki jo zastopa županja 
Marijana Cigala,  dr. vet. med. (v nadaljevanju: naročnik) 
 
in  
 
_________________________________________________________, DŠ_______________ ki  
ga zastopa ________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec) 
 
skleneta in dogovorita naslednjo 
 
 
 

POGODBO O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV  
S PODROČJA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V LETU 2020 

številka: 430-0009/2020-41 
 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik za izbiro programov za izvajanje programov 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Dravograd za leto 2020 objavil javni razpis in izmed 
prispelih prijav izbral programe izvajalca, ki so opredeljeni v 2. členu te pogodbe in se sofinancirajo 
po Pravilniku o sofinanciranju programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini 
Dravograd. 

 
2. člen 

 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje programa , ki se bo izvajal v letu 2020 kot sledi: 
 
Vrsta programa: ______________________________________ 
Vrednost programa: ___________________________________ EUR 

 
3. člen 

 
Naročnik bo za izvedbo programa opredeljenega v drugem členu te pogodbe zagotovil izvajalcu 
finančna sredstva v višini  xxxxxxxxxxxxx EUR. 
 
Naročnik bo sredstva iz prvega odstavka tega člena nakazal na TRR izvajalca številka 
………………………….……….. , odprt pri …………., v roku 30 dni od podpisa pogodbe obeh 
pogodbenih strank oz. v skladu z likvidnostno zmožnostjo. 
 

 

http://www.dravograd.si/
mailto:tajnistvo@dravograd.si


4. člen 
Izvajalec se zavezuje: 
- da bo pogodbeni znesek porabil izključno za izvedbo programa, ki je predmet te pogodbe, 
- da bo Občini Dravograd na podlagi predhodnega pisnega obvestila, v roku osmih dni od 

prejema obvestila, omogočil preverjanje namenske porabe sredstev, z vpogledom v ustrezni 
del knjigovodsko – računovodske dokumentacije na sedežu organizacije, 

- da bo najkasneje do konca marca 2021 oz. na podlagi novega razpisa podal poročilo o izvedbi 
programa. 

5. člen 
 

V primeru, da izvajalec ne omogoči preverjanja namenske porabe sredstev ali se pri preverjanju 
ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namene, določene s to pogodbo, oziroma krši določila 
te pogodbe, Občina Dravograd odstopi od pogodbe, izvajalec pa mora že nakazana sredstva vrniti 
v proračun, skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila. 
 

6. člen 
 
Za izvedbo pogodbe sta zadolžena s strani občine Referat za družbene dejavnosti, s strani 
izvajalca pa ……………………... Izvajalec je po izvedbi programa naročniku dolžan  dostaviti pisno 
poročilo o poteku letnega programa in porabi sredstev. 
 

7. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obveščali o vseh dejstvih, ki so pomembna za 
izvajanje pogodbe. 

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

             9. člen 
 
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme 
po dva (2) izvoda.  
 
 
 
Dravograd, dne ………………                                               Dravograd, dne ………….. 
 
 
 
Izvajalec: 
                         Občina Dravograd  
……………………………………..                              županja 
            Marijana Cigala, dr. vet. med. 
…………………………………….. 

 


