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              VZOREC POGODBE 

 

OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic (v 

nadaljevanju: Občina), 

matična številka: 5882958000, davčna številka: SI34728317, 

transakcijski račun številka: SI56 011000100013047, odprt pri Banki Slovenije,  

in 

 

______________________________________________, ki ga zastopa __________________ 

(v nadaljevanju: izvajalec), 

matična številka: ________________, davčna številka: _________________ transakcijski 

račun številka: SI56 ___________________________________ 

 

dogovorita in skleneta 

 

P O G O D B O 

O SOFINANCIRANJU  IZVAJALCA PROGRAMA »ŠPORT ZA ŽENSKE« 

 

1. člen 

 

Predmet te pogodbe je sofinanciranje izvedbe programov »ŠPORT ZA ŽENSKE«  v letu 2020, 

izbranega na podlagi javnega poziva objavljenega na spletni strani ________________ ter 

sklepom občinske uprave Občine Trebnje, št. _____________________ 

Prijava na javni razpis je sestavni del pogodbe. 

 

2. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da ima Občina za izvedbo odobrenih programov izvajalca 

zagotovljena  finančna sredstva v proračunu Občine Trebnje za leto 2020 (Uradni list RS, št.32/19, 

10/20 IN 63/20) do skupne višine ______________  za naslednje programe: 

 
 

3. člen 

 

Občina bo sredstva za izvedbo programa nakazala na račun izvajalca v roku 30. dan  po 

prejemu E-zahtevka, ki bodo vseboval dokazila o izvedbi programa, in sicer: vsebinsko 

poročilo (datumi, vsebina, lokacija), seznam s podpisi udeležencev, slikovnim dokazom, 

računi za strokovni kadar, uporabo/najem objekta, prevoze.  

 

V primeru, da izvajalec poda izjavo, da programa ne bo v celoti izvedel oziroma se ugotovi, 

da izvajanje programa odstopa od dogovorjenih programov, se nakazilo razlike ustrezno 

zmanjša in izplača  le sorazmerni del izvedenega programa. 

 

E-zahtevek izvajalec vloži elektronsko preko uradne spletne strani Občine Trebnje www.trebnje.si, 

in vnese zahtevane podatke in doda obvezne priloge. Po uspešno oddanem zahtevku prejme na 

elektronski naslov potrdilo o poslanem zahtevku. 

 

http://www.trebnje.si/
http://www.trebnje.si/
http://www.trebnje.si/
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V letu 2020 bodo izplačana sredstva na podlagi E-zahtevkov, ki jih bo Občina prejela najkasneje 

do 13. 11. 2020. Zahtevki, ki bodo prispeli po 13. 11. 2020, ne bodo upoštevani.  

Za stroške, nastale po 13. 11. 2020,  izvajalec izstavi E-zahtevek najkasneje 30. 11. 2020, in 
sicer: 

- za stroške od 13. novembra do 30. 11. 2020, se E-zahtevek s priloženimi dokazili o 
namenski porabi sredstev vloži do 30. 11. 2020; 

- za decembrske stroške, se E-zahtevek vloži najkasneje do 30. 11. 2020 ter se ga dopolni 
z dokazili o namenski porabi sredstev najkasneje 5 dni pred rokom za izplačilo.  

 

4. člen 

 

V primeru, ko med proračunskim letom Občinski svet Občine Trebnje spremeni višino 

proračunskih postavk iz te pogodbe, se Občina 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 o proračunu Občine Trebnje za leto 2020. 

 

5. člen 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo programe, ki so predmet te pogodbe, izvajal v smislu namenske ter 

racionalne porabe proračunskih sredstev ter da bo sredstva porabil izključno za namene, za katere 

so mu dodeljena. 

Izvajalec se zavezuje, da bo finančno vodil izvedbo dogovorjenih programov v skladu z veljavno 

zakonodajo, ki ureja to področje, sicer sme Občina zahtevati vračilo nakazanih sredstev skupaj z 

zakonitimi zamudnimi obrestmi obračunanimi od dneva nakazila. 

Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev iz te pogodbe je osebno odgovorna 

oseba izvajalca programov. 

 

6. člen 

 

Za spremljanje izvajanja te pogodbe je s strani Občine zadolžena strokovna delavka za področje 

športa v občinski upravi Občine Majda Šalehar, s strani izvajalca pa _______________________ 

 

7. člen 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo podal končno poročilo z dokazili o namenski porabi sredstev in 

izvedbi programov do 31. 1. 2021. Finančni del poročila mora temeljiti na finančno knjigovodski 

dokumentaciji in računih, ki se glasijo na izvajalca. Finančni del poročila vsebuje tudi dokazila o 

plačilu računov. 

 

V kolikor izvajalec ne posreduje poročila, kar se šteje kot da ni izpolnil pogodbenih obveznosti, je 

Občina upravičena zahtevati vračilo nakazanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi 

obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila. 

 

Občina ima pravico zahtevati dodatna poročila o poteku izvajanja programov. Če se pri pregledu 

poročil ugotovi odstopanje od dogovorjenih programov, Občina lahko zahteva vračilo nakazanih 

sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila. 
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8. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo poskrbel za javno objavljanje, da programe in dejavnost iz 2. člena 

te pogodbe sofinancira Občina. Izvajalec se zaveže, da bo v primeru najav programa v časopisnih 

objavah, v ostalih tiskanih in elektronskih publikacijah, oddajah ali reklamnih sporočilih kot 

sofinancerja navedel tudi Občino. V primeru objave logotipov sponzorjev oziroma drugih 

sofinancerjev je izvajalec dolžan objaviti tudi logotip Občine.  

Izvajalec objavi dogodke na FB (facebook) strani programa,  na svoji  spletni strani (če z njo 

razpolaga) pa  objavi povezavo do FB strani programa z uporabo »logotipa programa«, ki ga 

zagotovi Občina. Tudi na promocijskih dokumentih izvajalec uporabi »logotip programa«. 

 

Izvajalec se zavezuje, 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 zaključku izvajanja programa na omenjeni spletni strani o tem objavil članek v 

dolžini najmanj 600 znakov (brez presledkov). 

Dokazila o javnem objavljanju sofinanciranja Občine so priloga končnemu vsebinskemu 

poročilu. 

 

V primerih, ko program, dogodek oziroma prireditev organizira občina, se je izvajalec na podlagi 

poziva občine dolžan odzvati na poziv in sodelovati 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 iz te izvedbe v naslednjem letu. 

 

9. člen 

 

Neizpolnjevanje določil te pogodbe predstavlja omejitveni razlog, da izvajalec ne more pridobiti 

sredstev za sofinanciranje programov športa v naslednjem proračunskem letu. 

 

10. člen 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali prvenstveno sporazumno, v 

nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče. 

 

11. člen 

 

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en 

(1) izvod, in Občina po en (1) izvod. 

Pogodba velja z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se za proračunsko leto 

2020. 

 

Štev. pog.:__________________            Štev. pog.:  

Datum:____________________                                   Datum: _______________ 

 

OBČINA TREBNJE 

Izvajalec:  Alojzij Kastelic 

ŽUPAN 

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

