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           VZOREC 
 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic, davčna 
številka: SI34728317, matična številka: 5882958, transakcijski račun številka: 01330-0100016133 
(v nadaljevanju: Občina) 
 
In 
 
____________________________________________, ki ga zastopa ___________________, 
predsednik/ca, davčna številka: _____________, matična številka: ______________, 
transakcijski račun številka: _____________, odprt pri _____________  (v nadaljevanju: 
prejemnik) 
 
sklepata naslednjo  
 

 
P O G O D B O  

O  DODELITVI SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE  
 
 

I. UVOD 
1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata: 
- da je sprejet Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19);  
- da Občina Trebnje za leto 2019 sofinancira programe oz. projekte, ki niso predmet drugih 

razpisov in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov, izboljšanju 
procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini, dostopnosti storitev občanom in 
prepoznavnosti občine;  

- da je bil __________ na spletni strani www.trebnje.si  objavljen »Javni poziv za 
sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Trebnje 
za leto 2019«; 

- da se je prejemnik prijavil na Javni poziv za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso 
predmet drugih razpisov v Občini Trebnje za leto 2019 in so mu bila s sklepom št. 
_____________, z dne ____________ odobrena sredstva v višini __________ EUR.  
 
 

II. POGODBENO DELO  
2. člen 

 
Predmet pogodbe je sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso predmet drugih razpisov in 
pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov, izboljšanju procesov in pogojev 
delovanja ter življenja v občini, dostopnosti storitev občanom in prepoznavnosti občine, in sicer: 
»___________________________________________________________________«. 
 
Vsebina programa oz. projekta je podrobneje navedena na prijavnem obrazcu »Prijava na javni 
poziv« in je sestavni del te pogodbe. Stranki štejeta delo v opisu iz tega člena za bistveno 
sestavino pogodbe.  
 
 

III.  OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI  
3. člen 

Prejemnik se obvezuje: 
- da bo sredstva, pridobljena na podlagi te pogodbe, uporabil izključno za program oz. 

projekt: 
»_____________________________________________________________________« 
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- da bo program oz. projekt, ki je predmet te pogodbe, izveden kvalitetno in v skladu s cilji 
programa oz. projekta; 

- da bo pri informiranju javnosti in izdajanju informativno propagandnih gradiv, vabil, na 
ustrezen način predstavljena vloga Občine pri izvajanju programa oz. projekta in da bo pri 
obveščanju javnosti navedeno, da program oz. projekt sofinancira Občina (uporaba grba 
in zastave Občine). 

 
Prejemnik se zavezuje, da bo napoved programa oz. projekta, ki je sofinanciran po tej pogodbi, 
pred njegovo izvedbo objavil v koledarju dogodkov na spletni strani 
http://www.mojaobcina.si/trebnje/. Prav tako mora najkasneje v sedmih (7) dneh po izvedbi 
programa oz. projekta, na omenjeni spletni strani o tem objaviti članek/poročilo v dolžini najmanj 
600 znakov (brez presledkov).  
 
V primerih, ko program oz. projekt organizira Občina, se je prejemnik na podlagi poziva Občine 
dolžan odzvati na poziv in sodelovati pri izvedbi programa, projekta, dogodka oz. prireditve 
Občine. 
 

IV. VIŠINA SOFINANCIRANJA IN NAČIN NADZORA NAD PORABO SREDSTEV 
 

     4. člen 
 

Za namene iz 2. člena te pogodbe bo Občina 30. dan po prejemu E-zahtevka z ustreznimi 
dokazili (računi) in poročilom, da je bil program oz. projekt izveden, nakazala prejemniku 
sredstva iz proračunske postavke 18040 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin, 
konto 41200011 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – druge 
posebne skupine - župan, v višini _____________________________________ EUR, z besedo 
(____________________________________).  
 
Sredstva so namenska in jih sme prejemnik uporabiti samo za izvajanje programa oz. projekta.  
 
 

5. člen  
 
E-zahtevek prejemnik vloži elektronsko preko uradne spletne strani (povezava 
http://www.trebnje.si/E-zahtevek). Po uspešno oddanem E-zahtevku prejme prejemnik na 
elektronski naslov potrdilo o poslanem zahtevku.  
 
Skrajni rok za posredovanje zahtevka je 30. 10. 2019.  
 

6. člen 
 

Prejemnik se zavezuje, da bo Občini v roku 30 dni po izvedenem programu oz. projektu 
predložil vsebinsko in finančno poročilo o izvedeni aktivnosti, ki mora odražati dejansko 
stanje, za katero je prejel finančna sredstva, zajemati podroben vsebinski opis izvedene aktivnosti, 
natančen pregled nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi ter dokazila (verodostojne listine) o 
nastanku sofinanciranih stroškov pri izvedbi aktivnosti.  
 
V primeru, da prejemnik ne more upravičiti stroškov v višini prejetih finančnih sredstev oz. v 
primeru, da ne predloži vseh dokazil, sme naročnik zahtevati vračilo neporabljenih finančnih 
sredstev.  
 
      7. člen  
 
Če prejemnik v roku ne predloži vsebinskega in finančnega poročila o izvedeni aktivnosti in ne 
predloži vseh zahtevanih dokazil, je dolžan Občini povrniti vsa nakazana finančna sredstva skupaj 
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z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev do dneva vračila na podračun 
Občine Trebnje, št. TRR: 01330-0100016133.  
 
Prejemnik mora Občini omogočiti stalen nadzor nad porabo sredstev. Občina mora spremljati in 
nadzirati izvajanje pogodbe in namensko porabo proračunskih sredstev.  
Nadzor se izvaja v skladu s predpisi za nadziranje porabe proračunskih sredstev.   
 
 

V. ODGOVORNA PREDSTAVNIKA STRANK ZA IZVAJANJE POGODBE 
 

8. člen 
 

Za izvajanje pogodbenih določil in nadziranje namenske porabe dodeljenih sredstev je s strani 
prejemnika zadolžen/a _____________, s strani Občine pa Andreja Perc.  
 
 

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

10. člen 
 

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme Občina en (1) izvod, en (1) 
izvod ostane prejemniku. 
 
 
 
 
Številka: ____________                                                      Številka: ____________ 
Datum: _____________                                                      Datum: _____________ 
 
 
 
                                   
                                          
_________________                            Alojzij Kastelic 
predsednik/ca        župan       


