
  

Občina Žužemberk, Grajski trg 1, 8360 Žužemberk, matična št. 1358383000, davčna št. 

SI48985457, ki jo zastopa župan Franc Škufca, (v nadaljevanju "občina") 

 

 

in 

 

 

KORISTNIK,  _____________________________________________________________ 

ki ga zastopa ______________________;  

identifikacijska oz. davčna številka:  _______________ kot koristnik 

 

 

skleneta naslednjo 

 

 

POGODBO 
 

 

 

1. člen 

Predmet te pogodbe je donatorsko sodelovanje pri projektu __________________  

___________________________________________________________________________. 

Sredstva v višini ___________________ EUR je namenjena za izvedbo projekta, ki ga je 

koristnik naslovil na občino. 

 

2. člen 

Občina se zaveže, da bo na transakcijski račun koristnika, prejemnika donacije, št. računa: 

_______________________________________________ nakazal znesek iz 1. člena te 

pogodbe v roku 30 dni po prejemu poročila o izvedbi projekta, ki vsebuje slikovno gradivo ter 

finančna dokazila. 

 

Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Žužemberk za leto 2017 na proračunski postavki 

01010 – pokroviteljstva, konto 4120 - tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 

 

3. člen 

Koristnik se zavezuje, da bo dobljena sredstva uporabil izključno za izvedbo projekta iz 1. člena 

te pogodbe. 

 

V primeru kršitev tega člena, je koristnik dolžan sredstva vrniti z zakonitimi obrestmi od dneva 

prejema do dneva vračila. Občina si pridržuje pravico zahtevati odškodnino za škodo, ki mu 

lahko nastane zaradi uporabe donacije v nedovoljen namen.



 

4. člen 

Po končanem projektu je koristnik dolžan občini posredovati poročilo o izvedbi projekta 

skupaj s slikovnim gradivom ter predložiti tudi končno finančno poročilo z dokazili o 

plačilih. 

 

Občina si pridržuje pravico, da v 30. dneh od prejema poročila iz prejšnjega odstavka, ob 

morebitni ugotovitvi nezadostnosti ali neustreznosti, zahteva dodatna dokazila, s katerimi 

bo koristnik izkazal porabo celotnih sredstev skladno s to pogodbo. Za predložitev dodatnih 

dokazil postavi občina koristniku ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 

30 dni. 

 

 

5. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da se izključi vsaka materialna in druga odgovornost občine 

v zvezi navedenim projektom. 

 

 

6. člen 

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je 

za reševanje sporov pristojno sodišče v Novem mestu. 

 

 

7. člen 

Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerega občina prejme dva (2) izvoda, 

koristnik pa en (1) izvod. Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

 

 

Številka: 410-       Datum:  

Žužemberk, XX. XX. 2017 

 

 

 

       Koristnik: 

Občina Žužemberk       

Franc Škufca       

župan                                                                          


