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OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic, kot 
naročnik (v nadaljevanju: občina),  
transakcijski račun št.: SI56 0133 0010 0016 133, odprt  pri Banki Slovenija,   
matična št.: 5882958000, davčna št.: 34728317 
 
in 
________________________________________________________________________ 
 
ki ga zastopa _____________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec), 
transakcijski račun št.: SI56______________________________, pri ___________________ 
matična št.: ______________________, davčna št.: _________________________ 
 
 
 
sklepata 
 

POGODBO 
o izvajanju in sofinanciranju programov na področju socialnega varstva za leto 2019 

 
                 I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da se pogodba med občino in izvajalcem sklepa na podlagi 12. člena Pravilnika o postopku 
za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v 
Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07 – uradno prečiščeno besedilo, 16/08 in 33/10; v 
nadaljevanju: Pravilnik), javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega 
varstva v občini Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 33/19 in sklepa  št. ____________ z 
dne ________2019; 
- da je v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva 
v Občini Trebnje za leto 2019 izvajalec predložil vso potrebno dokumentacijo, ki je sestavni del 
te pogodbe; 
- da ima občina za izvedbo odobrenih programov izvajalca zagotovljena  finančna sredstva z 
Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19) ; v nadaljevanju: 
Odlok). 
 

II. PREDMET POGODBE 
2. člen 

 
Predmet pogodbe je sofinanciranje izvedbe programa/ov socialnega varstva, in sicer: 
________________________________________________________________________ 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo programe izvedel v skladu z opisom vsebine iz prijave na javni 
razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 
2019. Sredstva, ki se dodelijo izvajalcu, so namenska in jih je potrebno porabiti v skladu s 15. 
členom Pravilnika.  
 
 

III. SKUPNA POGODBENA VREDNOST 
3. člen 

 
Občina se zavezuje, da bo iz proračunske postavke 20020 Sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami na področju socialnega varstva, konto 41200042, na podlagi E-zahtevka 
in ustreznega dokazila o izvedbi programa s specifikacijo stroškov in predloženih dokazil,  
(računi, avtorske pogodbe, potni nalogi), seznam udeležencev programa, kratek opis 
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programa, lokacija izvedbe, datum izvedbe) izvajalcu 30. dan po prejemu E-zahtevka 
nakazala finančna sredstva do skupne višine _____________ EUR. 
 
E-zahtevek izvajalec vloži elektronsko preko uradne spletne strani občine www.trebnje.si, 
vnese zahtevane podatke in doda obvezne priloge. Po uspešno oddanem zahtevku prejme na 
elektronski naslov potrdilo o poslanem zahtevku. 
 
V letu 2019 bodo izplačana sredstva na podlagi E-zahtevkov, ki jih bo občina prejela 
najkasneje do 8. 11. 2019. 
E-zahtevek, ki ga bo občina prejela po___________, bo kot prepozen zavrnjen. 
 
V kolikor posamezni programi ne bodo izvedeni v celoti, se poračuna le sorazmerni del 
izvedenega programa. Neporabljen del sredstev se ne prenaša v naslednje proračunsko leto. 
 
V izjemnem primeru, ko med proračunskim letom Občinski svet Občine Trebnje spremeni 
proračun, zaradi česar ni mogoče realizirati pogodbe v predvidenem obsegu, se naročnik in 
izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo pogodbenih nalog oziroma za spremembo 
dinamike plačila. 
Izvajalec je seznanjen in soglaša z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja 
pravic porabe do višine 5 %, skladno z Odlokom. 
 
 

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI POGODBENIH STRANK 
4. člen 

Izvajalec se zavezuje: 
- da bo program, ki je predmet te pogodbe, izvajal kvalitetno in v skladu s cilji programa 

ter kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu; 
- da bo sredstva porabil racionalno in ne bo zahteval dodatnih sredstev iz proračuna 

občine za izvajanje programa, ki je predmet te pogodbe; 
- da bo sredstva porabil izključno za namene, za katere so mu dodeljena; 
- da bo v primeru, če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, v roku, ki ga bo določila 

občina, sredstva vrnil v proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila do dneva vračila; 

- da bo izdelal in posredoval občini končno poročilo o izvajanju programa za leto 2019 
na predpisanem obrazcu najkasneje do 31. 1. 2020; 

- da bo finančni del končnega poročila temeljil na finančno knjigovodski dokumentaciji z 
navedenim naslovom programa in računih, ki se glasijo na izvajalca; 

- da bo pri objavah rezultatov programa iz te pogodbe oz. pri vseh drugih oblikah javnega 
nastopanja in izdajanja propagandnega gradiva (plakati, zloženke, brošure, ostalih 
tiskanih in elektronskih publikacijah, oddajah v zvezi s programi navedel, da izvajanje 
sofinancira Občina Trebnje. V primeru objave logotipov sponzorjev oziroma drugih 
sofinancerjev je izvajalec dolžan objaviti tudi logotip občine; 

- da bo prireditve, dogodke, ki so sofinancirani po tej pogodbi pred izvedbo objavil v 
koledarju dogodkov na spletni strani http://www.mojaobcina.si/trebnje/ ter v 7 
dneh po dogodku na omenjeni spletni strani o tem objavil članek v dolžini najmanj 
600 znakov (brez presledkov); 

- da se bo v primerih, ko program, dogodek oziroma prireditev organizira Občina, odzval 
na poziv Občine in sodeloval pri izvedbi programa, projekta, dogodka oziroma 
prireditve Občine. 
 

V kolikor izvajalec pogodbenih obveznosti, ki so navedene v tem členu, ne bo izpolnil, bodo 
kršitve upoštevane pri kriterijih za višino sofinanciranja programov v naslednjem letu. 
 
 
 

http://www.trebnje.si/
http://www.mojaobcina.si/trebnje/
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5. člen 
 
Občina ima pravico zahtevati dodatna delna poročila o poteku izvajanja programa.  
Občina se zavezuje, da bo prejeto končno poročilo pregledala in pisno obvestila izvajalca o 
zahtevi za dopolnitev oz. spremembi poročila in določila primeren rok za dopolnitev. 
 
Če izvajalec ne predloži dopolnjenega ali spremenjenega poročila o opravljenem delu oziroma 
porabi sredstev v zahtevanem roku, se šteje, da izvajalec programa ni izvršil in lahko občina 
odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan povrniti občini vsa prejeta sredstva 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.  
 

6. člen 
 

Za zakonitost, upravičenost in namenskost porabe sredstev iz te pogodbe je odgovorna oseba 
izvajalca. Neizpolnjevanje določil te pogodbe predstavlja tudi omejitveni razlog, da izvajalec 
ne more pridobiti sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov v naslednjem 
proračunskem letu. 

 
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

7. člen 
 

Vse dodatne dogovore v zvezi z realizacijo te pogodbe bosta pogodbeni stranki sklenili v obliki 
pisnih aneksov k tej pogodbi. 

8. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta pooblaščena predstavnika za izvajanje te pogodbe: 
- za Občino: Majda Šalehar, svetovalka občinske uprave za področje socialnega varstva.  
- za izvajalca:  _________________ 

 
9. člen 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali prvenstveno sporazumno, 
v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno sodišče.  
 

10. člen 
 

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 
en (1) izvod, občina pa en (1) izvod.  Pogodba velja z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, 
uporablja pa se za proračunsko leto 2019.  
 
Datum:                                                                               Datum:  
Številka:                                                                             Številka: ____________________ 
Žig:                                                                                                     Žig: 
 

IZVAJALEC           NAROČNIK 
         Občina Trebnje 

 
          Alojzij Kastelic   

              ŽUPAN 
 


