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         VZOREC POGODBE 
 

 

 

OBČINA PODLEHNIK, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, ki jo zastopa župan Marko Maučič (v 

nadaljevanju: občina),  matična številka: 1358278, davčna številka 30569320  in   
 

________________________________________________________,naslov____________________,  

 

ki ga zastopa predsednik _______________________________ (v nadaljevanju: izvajalec),  matična 

številka: _______________________,  davčna številka: SI _______________________, sta  sklenili  

 

 

 

P O G O D B O 

O SOFINANCIRANJU 

 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je občina za izbiro programov za izvajanje letnega programa športa v 

občini Podlehnik za leto 2018 objavila javni razpis in izbrala program izvajalca.  

 

2. člen 

Predmet te pogodbe je opredelitev programa z višino sredstev za sofinanciranje, namen sofinanciranja, 

opredelitev nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in 

obveznosti za program.  

 

3. člen 

Občina bo v letu 2018 izvajalcu sofinancira naslednje športne programe:  

 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine      v vrednosti _____ 
Obštudijske športne dejavnosti        v vrednosti _____ 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport         v vrednosti _____ 
Kakovostni šport         v vrednosti _____ 
Šport invalidov         v vrednosti _____ 
Športna rekreacija          v vrednosti _____ 
Šport starejših          v vrednosti _____ 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI    v vrednosti _____ 
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU      v vrednosti _____ 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU       v vrednosti _____ 
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA     v vrednosti _____ 
 

 

Čas realizacije vseh programov je od 1. 1. 2018 do 31.12. 2018. 

 

 

4. člen 

Občina bo sredstva nakazala na transakcijski račun izvajalca št.  SI _______________________  pri 

______________________, v roku 30 dni od prejema zahtevka za izplačilo, opremljenega z listinskimi 

dokazili o porabi sredstev za odobrene programe.  
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5. člen 

 

 

Izvajalec se obvezuje: 

- program športa, ki je predmet te pogodbe, izvajati skladno s strokovno doktrino in v smislu 

namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev,  

- posredovati občini zahtevek za izplačilo odobrenih sredstev po opravljenih programih 

najkasneje do 30. novembra 2018, 

- do 28. februarja 2019 posredovati občini na predpisanem obrazcu vsebinsko in finančno 

poročilo o izvajanju sofinanciranih programov z opredeljenimi cilji in rezultati,  

- pisno obveščati občino, najmanj 8 dni pred odobrenim terminom na naslov  

obcina.podlehnik@podlehnik.si  o morebitnih spremembah pri uporabi prostora v 

dogovorjenem terminu, 
- natančno voditi dnevnik izvajanja programa,  

-  v ŠCR redno izpolnjevati evidenco udeležencev vadbe po posameznih sofinanciranih 

programih,  

- v roku zapadlosti plačati fakturo Osnovni šoli Podlehnik za koriščenje telovadnice, 

- navajati občino kot sponzorja na vseh prireditvah in tekmovanjih in 

- na pobudo občine brezplačno sodelovati na občinskih prireditvah. 

 

6. člen 

V primeru, da izvajalec ne bo upošteval določb 5. člena te pogodbe, ne bo mogel sodelovati na razpisu 

za sofinanciranje programov športa v letu 2019. 

 

7. člen 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da občina lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne ravna v skladu s 

pogodbenimi določili. V primeru odstopa od pogodbe mora izvajalec v roku 30 dni od prejema poziva 

vrniti občini vsa prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.  

 

8. člen 

Izvajalec mora občini omogočiti nadzor nad izvajanjem programov športa iz te pogodbe.    

Če izvajalec poročila iz tretje alinee  5. člena ne odda pravočasno se šteje, da programov ni izvajal in je 

dolžan občini v 30 dneh od poziva vrniti prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.  

 

9. člen 

Pogodbeni stranki sta zavezani k dolžnemu ravnanju glede preprečevanja korupcije, pri čemer izrecno 

veljajo določbe prvega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 

RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZintPK), da je pogodba nična, če kdo v imenu 

ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega 

sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku.  
 

 

10. člen 

Za izvedbo finančnega in kontrolo vsebinskega dela izvajanja pogodbe je pristojen direktor OU, g. 

Miran Krajnc.      

 

Za izvedbo pogodbe je pri izvajalcu zadolžen  ____________________________________.   
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11. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta obveščali o vseh spremembah v načrtu dela in o dejstvih, ki so 

pomembna za izvajanje te pogodbe. 

 

12. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa 

bo spore reševalo  stvarno in krajevno pristojno sodišče.  

 

13. člen 

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme občina tri, izvajalec pa en izvod. 

 

14. člen 

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od 1. 1. do 31. 12. 

2018.  

 

 

Številka: 

Datum:    

 

 

IZVAJALEC:       NAROČNIK 

                    Občina Podlehnik 

         Marko Maučič, župan   

 


