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SOFINANCIRANJE IZVAJANJA STORITEV TOČKE e-VEM NA 
OBMOČJU OBČINE TREBNJE V LETU 2019 

 
(prosimo, da obrazec izpolnjujete s tiskanimi črkami)  

 
 
 
 1. PODATKI O VLAGATELJU 
  
NAZIV VLAGATELJA  
NASLOV  
POŠTNA ŠTEVILKA IN 
POŠTA      
DAVČNA ŠTEVILKA          
MATIČNA ŠTEVILKA         
ŠTEVILKA RAČUNA      -           
BANKA, PRI KATERI JE 
ODPRT RAČUN  
KRAJ, KJER JE ODPRT 
RAČUN  
PRAVNO 
ORGANIZACIJSKA 
OBLIKA (DRUŠTVO ALI 
DRUGO – VPISATI) 

 

ŠTEVILO VSEH ČLANOV  ŠTEVILO ČLANOV 
OBČANOV OBČINE TREBNJE  

 ODGOVORNA OSEBA:  TELEFON  
KONTAKTNA OSEBA:  TELEFON  
E-POŠTA (ZA KONTAKT)  
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2. OSNOVNI PODATKI IZVAJANJU STORITEV TOČKE e-VEM  (na kratko navedite 
postopke v okviru točke e-VEM, ki ste jih izvedli v koledarskem letu in okvirno število le-
teh) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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3. FINANČNA KONSTRUKCIJA IZVAJANJA STORITEV TOČKE e-VEM  (prikaz 
upravičenih stroškov) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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I Z J A V A 
 

Vlagatelj vloge  
 
  

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(polno ime in naslov vlagatelja vloge)  
ki ga zastopa 
________________________________________________________________ 
(ime, priimek in funkcija zakonitega zastopnika)  
 
vlagam prijavo za sofinanciranje izvajanja storitev točke e-Vem na območju občine Trebnje v 
letu 2019 in  
 

IZJAVLJAM: 
 

-  da sprejemam vse pogoje navedene v javnem pozivu in razpisni dokumentaciji, 
 

- da kopije dokumentov, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom; 
 

- da za izvajanje storitev točke e-VEM na območju občine Trebnje v letu 2019 
(ustrezno obkroži):  nisem prejel sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov,  sem pridobil sredstva iz državnega proračuna ali mednarodnih virov v višini:    

____________;  nisem prejel sredstev iz občinskega proračuna,  sem pridobil sredstva iz občinskega proračuna v višini:    ___________;  za iste upravičene stroške in za isti namen nisem zaprosil za sredstva iz 
kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali EU). 

 
- da so vsi navedeni podatki točni in resnični za kar materialno in kazensko 

odgovarjam. 
 

 
 
 
    žig   ____________________________            (podpis odgovorne osebe)  
 
 
 
 
 
V  ________________________,  dne _____________________ 
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MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV 
 
 
 
 
AKTIVNOSTI V LETU 2019  
Število izvedenih vpisov samostojnega podjetnika 1 točka / kom  
Število izvedenih vpisov sprememb firme, s.p. ali d.o.o. 1 točka / kom  
Število izbrisov podjetja 1 točka / kom  
 

  
 
Sredstva sofinanciranja bodo dodeljena izvajalcu izvajanja storitev in svetovanj točke 
e-VEM na območju Občine Trebnje, ki bo dosegel najvišje število točk. 
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O S N U T E K  Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic (v 
nadaljnjem besedilu: občina), identifikacijska številka za DDV: SI34728317, matična številka: 
5882958,  
 
in 
 
……………………………………, ………………., …………………., ki ga zastopa 
……………… (v nadaljevanju: upravičenec) matična številka: ……..……, davčna številka: 
……………...,  
 
skleneta naslednjo 

POGODBO  
o sofinanciranju izvajanja storitev in svetovanj točke  e-VEM 

v občini Trebnje v letu 2019 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da  
- so v proračunu Občine Trebnje za leto 2019 na podlagi Odloka o proračunu Občine 

Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19) zagotovljena sredstva za sofinanciranje 
izvajanja storitev in svetovanj točke e-VEM v Občini Trebnje v letu 2019; 

- je bil dne …………… na internetni strani www.trebnje.si objavljen Javni poziv za 
sofinanciranje izvajanja storitev in svetovanj točke e-VEM v občini Trebnje v letu 2019 in 
da se je upravičenec prijavil na javni poziv; 

- da je župan Občine Trebnje sprejel Sklep o sofinanciranju izvajanja storitev in svetovanj 
točke e-VEM v Občini Trebnje št.: ……………, z dne ………….., na podlagi katerega se 
upravičencu dodelijo sredstva za sofinanciranje izvajanj storitev in svetovanj točke e-VEM 
v Občini Trebnje v letu 2019. 

 
2. člen 

Predmet pogodbe je sofinanciranje izvajanja storitev in svetovanj točke e-VEM v občini 
Trebnje v letu 2019. Vsebina projekta je podrobneje navedena v prijavi na javni poziv ter je 
sestavni del te pogodbe. Stranki štejeta delo v opisu iz tega člena za bistveno sestavino 
pogodbe. 
 

3. člen 
Za namene iz 2. člena te pogodbe bo občina nakazala upravičencu na podlagi Odloka o 
proračunu Občine Trebnje za leto 201 (Uradni list RS, št. 32/19)  sredstva v višini ……….. 
EUR iz proračunske postavke 14004 – Podpore enotam malega gospodarstva, konta 
41029901 Druge subvenc. priv. podjet. in zasebnikom – podpore enotam malega 
gospodarstva. 
 

4. člen 
Občina bo sredstva sofinanciranja, določena s to pogodbo, izplačala upravičencu na njegov 
transakcijski račun številka …………………., odprtega pri …………., izpostavi …………., 30. 
dan po prejemu popolnega e-zahtevka za nakazilo sredstev z zahtevanim vsebinskim in 
finančnim poročilom o opravljenih storitvah in svetovanjih točke e-VEM. E-zahtevek s 
poročilom mora občina prejeti najkasneje do 27. 11. 2019. E-zahtevek upravičenec vloži 
elektronsko preko uradne spletne strani (povezava http://www.trebnje.si/E-zahtevek). Po 
uspešno oddanem zahtevku prejme upravičenec na elektronski naslov potrdilo o poslanem 
zahtevku.  
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5. člen 

Upravičenec se zavezuje, da bo: 
- izvedel storitve in svetovanja točke e-VEM v skladu z opisom vsebine iz prijave na 

javni poziv iz 2. člena te pogodbe,   
- sredstva, pridobljena po tej pogodbi, uporabil samo za namen, določen v tej pogodbi 

in da bo občini omogočil morebiten vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja 
namenskih sredstev, 

- finančno vodil projekt v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje, 
- dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej pogodbi, hranil še pet 

(5) let od dneva pridobitve sredstev, 
- pri informiranju javnosti in izvajanju informativno propagandnih gradiv, ki so predmet 

programa za katerega je upravičenec prejel sredstva, vselej in na ustrezen način 
navedel, da je bil projekt sofinanciran s strani občine Trebnje. 

 
6. člen 

Upravičenec se strinja, da mora s sklepom odobrena in že izplačana sredstva na podlagi te 
pogodbe vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, navedenimi v zahtevku za vračilo 
sredstev, v roku osmih (8) dni od vročitve zahtevka, če jih je pridobil na podlagi navedb 
neresničnih podatkov v prijavi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, ali če jih je 
uporabil v nasprotju z določili sklepa in pogodbe ali pa če je za iste upravičene stroške in za 
isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike 
Slovenije ali EU). V izjemnem primeru, ko med proračunskim letom Občinski svet Občine 
Trebnje spremeni proračun, zaradi česar ni mogoče realizirati pogodbe v predvidenem 
obsegu, se občina in upravičenec z aneksom dogovorita za spremembo pogodbenih nalog 
oziroma za spremembo dinamike plačila. Upravičenec je seznanjen z možnostjo uvedbe 
ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 5%, skladno z Odlokom o 
proračunu Občine Trebnje za leto 2019. Vse druge potrebne dogovore v zvezi z realizacijo te 
pogodbe bosta pogodbeni stranki sklenili v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi. 
 

7. člen 
V kolikor upravičenec ne posreduje poročila , se šteje, da ni izpolnil pogodbenih obveznosti, 
je občina upravičena zahtevati vračilo nakazanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila (tudi v primeru če so upravičeni 
stroški prenizki). 
 

8. člen 
Za izvajanje pogodbenih določil te pogodbe je s strani občine zadolžena Silva Kek, s strani 
upravičenca pa …………………. 
 

9. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu občine. 
 

10. člen 
Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se za 
proračunsko leto 2019. Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka 
pogodbena stranka prejme po en (1) izvod pogodbe.   
 
Številka: Številka: 302-1/2019 
Datum:    Datum: 
……………………..  Alojzij Kastelic 
…………………….  ŽUPAN 
   
 


