
OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291 ŠKOFLJICA 
MŠ: ___________; ID za DDV: SI______________, ki jo zastopa župan Ivan JURDAN (v nadaljevanju: naročnik)

in 

naziv izvajalca LPŠ 
Naslov
Pošta
MŠ: _________; ID za DDV __________;, ki ga zastopa predsednik/ca ______________ (v nadaljevanju: izvajalec), 

skleneta naslednjo

OSNUTEK POGODBE št. ______
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOFLJICA V LETU 2018

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:
 naročnik objavil javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofljica za leto 2018, št. 672-

4/2017 ( sprejet na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Škofljica, dne 14.12.2017) ) in izmed prispelih vlog
izbral tudi ponudbo izvajalca.

 bilo  v  postopku javnega razpisa ugotovljeno, da je  vloga predlagatelja  popolna, pravočasna in jo je  podal
upravičeni predlagatelj, ki izpolnjuje z javnim razpisom določene pogoje,

 vlogo na podlagi določb Pravilnika in LPŠ za leto 2018 v občini Škofljica obravnavala in ocenila komisija za
izvedbo javnega razpisa.

2. člen
Na osnovi izdanega sklepa št. ___________ z dne, _______ so bila v skladu z določili Pravilnika izvajalcu dodeljena
sredstva za izvajanje odobrenih športnih programov in razvojnih dejavnosti, kakor je navedeno v prilogi sklepa.

3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo programe/dejavnosti športa, ki so predmet te pogodbe, izvajal strokovno in v smislu
namenske ter racionalne porabe proračunskih sredstev. Vsi programi/dejavnosti športa bodo realizirani v času od
1.1.2018 do 31.12.2018.

4. člen
Naročnik bo za izvedbo področij športa v letu 2018 izvajalcu zagotovil sredstva v skupni višini ________ € in sicer:

IZVAJALEC - VZOREC
LPŠ

URE:
obseg 

programi
projekti

vključeni
SREDSTVA:

OBJEKT
SREDSTVA:

KADER
SREDSTVA:
MS/DRUGO

SREDSTVA
SKUPAJ

ŠVOM prostočasno celoletni programi: 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ŠVOM usmerjeni celoletni programi: 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

KŠ uporaba športnih objektov: 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RE celoletni športni programi: 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ŠSta skupinska gibalna vadba: 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ ŠPORTNI PROGRAMI 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

izpopolnjevanje strokovnih kadrov: 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

delovanje športnih društev: 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

športne prireditve in promocija športa: 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DRUGA PODROČJA ŠPORTA 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ VSA PODROČJA ŠPORTA 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Naročnik bo sredstva zagotovil v dveh delih in sicer:
 1. del: v roku 15 dni od podpisa pogodbe (30 %),
 2. del po prejete finančnem poročilu: datum (70 %); 



in pod pogojem, da bo izvajalec v zahtevanem roku dostavljal  poročila o izvedbi športnih programov in področij, ki
jih bo z namenom ažurnega spremljanja izvajanja LPŠ na posebej prirejenih obrazcih objavil naročnik.
Sredstva bo naročnik nakazoval na poslovni račun izvajalca št.: _______________________ .

5. člen
Izvajalec izrecno dovoljuje naročniku ali njegovemu pooblaščencu, da spremlja in nadzira izvajanje programov in
porabe sredstev. Pogodbeni stranki soglašata, da lahko naročnik na podlagi ugotovitev izvedenega nadzora:

 ustavi nakazilo, v kolikor izvajalec ne izvaja odobrenih programov,
 ustavi nakazilo in zahteva vračilo sredstev v celoti ali delno skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od

dneva nakazila dalje, v kolikor izvajalec ne ravna v skladu z določili pogodbe (sredstva koristi nenamensko
in v nasprotju s pogodbo).

V primerih, navedenih v prvem odstavku tega člena, se izvajalec zavezuje, da bo dana sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi nakazal na transakcijski račun naročnika najkasneje v 15. dneh po prejemu pisnega poziva s
strani naročnika.

V  primeru,  da  bo  izvajalec  moral  vrniti prejeta  sredstva  z  zamudnimi  obrestmi,  se  iz  tega  naslova  izrecno
odpoveduje uveljavljati kakršnekoli odškodninske ali druge zahtevke nasproti naročniku.

Izvajalec, ki krši  določila te pogodbe in je to nesporno ugotovljeno v procesu nadzora, ne more kandidirati na
naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Dobrepolje.
 

6. člen
Za izvedbo pogodbe s  strani  naročnika  je  zadolžena  Mateja  POTOKAR,  s  strani  izvajalca pa ______________,
predsednik in/ali zakoniti zastopnik (ime in priimek zastopnika društva).

7. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu in 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
 sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 opustitev dolžnega nadzora na izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 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

je nična.

8. člen
V primeru, da izvajalec v roku petnajst (15) dni od prejema pogodbe v podpis le-te ne podpiše, se šteje, da je
odstopil od svoje vloge za sofinanciranje.

9. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za
reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu naročnika.

10. člen
Ta pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih od katerih naročnik prejme dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Datum podpisa: _________________                                                                     Datum podpisa: _________________

                       Izvajalec:                           Naročnik:
____________________________                              Občina ŠKOFLJICA

Župan Ivan JORDAN
   

______________________________                                                                _____________________________
                               (podpis)                                                        (podpis)


