
1. OBČINA ORMOŽ, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, davčna številka: 29924464, matična številka 5883687, ki 
jo zastopa župan Alojz SOK (v nadaljnjem besedilu: občina) 
 
in 
 
2. DRUŠTVO ____________________________________, matična številka: __________________,  ki 
ga zastopa predsednik ____________________________ ( v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 
 
skleneta  

P  O  G  O  D  B  O 
o sofinanciranju programa turističnega društva v občini Ormož za leto 201__ 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je Občina Ormož za izvajanje letnih programov turističnih društev za leto 201__ objavila Javni 
razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Ormož za leto 201___ (Uradni 
vestnik občine Ormož, št. ________), 

- da je Občina Ormož s sklepom št. ______________________________, z dne 
________________ odobrila sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev v občini 
Ormož za leto 201__,  

- da so v proračunu za leto 201___ zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov turističnih 
društev. 

-  
2. člen 

 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje letnega programa turističnega društva za leto 201___. 
 

3. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da ima Občina Ormož za izvedbo programa, opredeljenega v 2. členu te 
pogodbe, zagotovljena finančna sredstva v proračunu Občine Ormož za leto 201______ na proračunski 
postavki: 071421 Sofinanciranje turističnih programov. 
 

4. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavlja, da je program društva _______________________ v skladu z merili in 
kriteriji iz 9. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Ormož (Uradni 
vestnik občine Ormož, št. 7/05) ocenjen z ____ točkami, in sicer: 
1. Program dela: 

- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena ____ točk, 
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma  ____ 

točk, 
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanje okolja ____ točk, 
- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena 

____ točk, 
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka ____ točk, 

2. Število članov turističnega društva s plačano članarino ____ točk. 
 
Vrednost točke, izračunana na podlagi razpoložljivih sredstev iz skupnega števila točk ovrednotenih 
programov, prispelih na javni razpis znaša ________ €. 



 
 

5. člen 
 
Občina Ormož bo za izvedbo programov iz 2. člena te pogodbe zagotovila turističnemu društvu finančna 
sredstva v višini _____________ €. 
 

6. člen 
 
Izvajalec se zavezuje: 

- da bo sredstva uporabil za namen iz 2. člena te pogodbe, 
- da bo občini poročal o namenski porabi sredstev in opravljenih nalogah, navedenih v 4. členu 

pogodbe po prijavljenem letnem programu turističnega društva v skladu z 99. členom Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - 
ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 - ZIPRS1415). 

 
7. člen 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da v kolikor turistično društvo ne izpolnjuje obveznosti določenih s to 
pogodbo, se ji za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa mora vrniti v občinski 
proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi. 
 

8. člen 
 

Občina Ormož se zaveže, da bo odobrena sredstva nakazala na transakcijski račun društva 30. dan od 
podpisa pogodbe. 
 

9. člen 
 

Za izvedbo pogodbe s strani občine je zadolžena mag. Karmen Štumberger, s strani izvajalca pa 
________________. 

10. člen 
 

Vse morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali predvsem sporazumno. 
V kolikor sporazumna rešitev ne bo možna je za spore pristojno sodišče v Ormožu. 
 

11. člen 
 
Pogodba postane veljavna s podpisom pogodbenih strank. 
 

12. člen 
 

Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda. 
 
 
Številka: 419-__/201_   4/18 
Ormož,  dne _____201_   ________,  dne ____________ 
 
OBČINA ORMOŽ    DRUŠTVO ________________ 
       ŽUPAN               Predsednik 
__________________________  ___________________________ 


