
VZOREC POGODBE – JAVNI POZIV PREDNOVOLETNA PRAVLJICA 

 

1 

OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic (v 
nadaljevanju: naročnik) 
transakcijski račun št.:01330-010 0016 133, odprt  pri Banki Slovenija, UJP Novo mesto, 
matična št.: 5882958000, ID za DDV:  SI34728317 
 
in 
_______________________________________________ (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec),  
 
dogovorita in skleneta naslednjo 

P O G O D B O 

o sofinanciranju izvajanja in organiziranja prireditve  
»PREDNOVOLETNA PRAVLJICA 2019« 

 
1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik za izbiro organizatorja in izvajalca za 
prireditev »PREDNOVOLETNA PRAVLJICA 2019«, na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19, v nadaljevanju: Odlok) na spletni strani občine 
Trebnje objavil javni poziv ter izmed prijav na podlagi v javnem pozivu predpisanih meril, 
izbral izvajalca ter _______________izdal sklep št. ________ o izbiri izvajalca in 
organizatorja. 
 
Predmet pogodbe je sofinanciranje organizacije zabavnih prireditev v mesecu decembru, ki 
se izvajajo pod nazivom »prednovoletna pravljica 2019«. Vrednost prireditev, ki je bila 
podana v prijavi organizacije prireditev je ___________EUR in vsebuje dogajanje v mestnem 
parku – praznični večeri v adventnem času za vse generacije, tematsko vsak večer obarvan 
drugače, s praznično okrasitvijo, animacijo, glasbenimi nastopi in kulturnimi vložki lokalnih 
organizacij, s plesno popestritvijo, kulinariko, zabavo in ljudskim izročilom adventnega časa. 

 
2. člen 

Skupna vrednost sofinanciranja je do 50 % vrednosti prireditve z imenom »prednovoletna 
pravljica 2019« in znaša  do višine  ________________EUR.  
Pogodbeni stranki ugotavljata, da ima naročnik za izvedbo in organizacijo prireditve 
opredeljene v 1. členu te pogodbe zagotovljena finančna sredstva v skladu s 5. členom 
Odloka v višini ________________EUR, in sicer kot predobremenitev za leto 2020 na 
proračunski postavki 19006, na kontu 41200045 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam. 
 

3. člen 
Naročnik bo na podlagi izstavljenega E-zahtevka in ustreznih dokazil o izvedbi programa 
(vabila, letaki, računi, avtorske pogodbe z izvajalci, potni nalogi, kratek opis programa, 
lokacija izvedbe, datum izvedbe) ter dokazili o plačilu računov in obveznosti (bančni 
izpiski plačil) izvajalcu nakazal finančna sredstva 30. dan po prejemu E-zahtevka, in sicer 
do višine _____________EUR. 
 
E-zahtevek izvajalec vloži elektronsko preko 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.  
E-zahtevek in finančno poročilo z dokazili o celotni vrednosti programa je izvajalec dolžan 
predložiti najkasneje do 15. 2. 2020.  V kolikor izvajalec ne predloži vseh dokazil, naročnik ne 
izvede nakazila. V kolikor program prireditev ne bo izveden v celoti, se poračuna le 
sorazmerni del izvedenega programa.  
 
 

http://www.trebnje.si/
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4. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo sredstva porabil namensko ter zagotovil racionalno porabo 
proračunskih sredstev. V imenu naročnika ima njen pooblaščeni predstavnik kadarkoli 
pravico nadzora izvajanja prireditev in nad namensko porabo dodeljenih sredstev proračuna 
Občine Trebnje z vpogledom v dokumentacijo in obračun stroškov izvajalca v zvezi z izvedbo 
programa in organizacijo, izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti. 
 

5. člen 
Naročnik lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila tudi v primerih: 

- če mu izvajalec ne omogoči nadzora v skladu s 4. členom te pogodbe, 
- če se ugotovi, da je izvajalec nenamensko uporabil prejeta sredstva, 
- če izvajalec kako drugače ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe. 

 
6. člen 

Izvajalec je dolžan pri izvajanju pogodbene vsebine in medijskih objavah in najavah 
programa prireditev in pri vseh drugih oblikah javnega nastopanja in izdajanja 
propagandnega gradiva (vabila, plakati, zloženke, brošure, radio, televizija, spletni mediji, …) 
navajati, da izvedbo prireditev pod imenom »prednovoletna pravljica 2019« sofinancira 
Občina Trebnje. Izvajalec dogodke objavi na spletni strani 
http://www.mojaobcina.si/trebnje/ ter v 7 dneh po dogodku na omenjeni spletni strani 
o tem objavi članek v dolžini najmanj 600 znakov (brez presledkov). 
 

7. člen 
Naročnik si pridržuje pravico do enostranske spremembe določil te pogodbe, v kolikor bi se 
sredstva uporabljala nenamensko in v nasprotju z določili te pogodbe. 
 

8. člen 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta pooblaščena predstavnika za izvajanje te pogodbe: 
- za naročnika: Majda Šalehar 
- za izvajalca: ______________ 
 

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

10. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V nasprotnem 
primeru je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

 
11. člen 

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme 
naročnik en (1) izvod, izvajalec pa enega (1), in prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni 
stranki, uporablja pa se za leto 2019. 
 
Datum: ______________                                                     Trebnje, dne ______________ 
Št.:       _______________                                                   Št.: 410-196/2019 

 IZVAJALEC                                                                                NAROČNIK 

                                OBČINA TREBNJE 
 

                                                            ŽUPAN         
Alojzij Kastelic  

http://www.mojaobcina.si/trebnje/

