
 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
Kranjčeva ulica 3 
9226 MORAVSKE TOPLICE  
MŠ: 5882164000, ID za DDV: SI 62760963, ki jo zastopa župan Alojz GLAVAČ (v nadaljnjem besedilu: naročnik)  
 
in  
 
NAZIV IZVAJALCA ________________ 
naslov  _________________________ 
pošta __________________________ 
MŠ: _______ ; ID za DDV ________, ki ga zastopa predsednik/ca ____________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec),  
 
skleneta naslednjo 
 

POGODBO  
O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 

V LETU 2020 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:  

 je naročnik na osnovi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, 
št. 20/2020) in Letnega programa športa v občini Moravske Toplice za leto 2020 št. 671-00004/2020-6 z dne     
11. 3. 2020, objavil javni razpis (v nadaljevanju: JR);  

 je bilo v postopku JR ugotovljeno, da je vloga izvajalca popolna, pravočasna in jo je podal upravičeni prijavitelj, ki 
izpolnjuje z JR določene pogoje, 

 je vlogo na podlagi določb Letnega programa športa v občini Moravske Toplice za leto 2020 in Odloka o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice, pregledala in ocenila komisija za izvedbo JR in 
predlagala višino dodeljenih sredstev; 

 je na osnovi odločitve komisije, občinska uprava dne _____________ izdala odločbo o izbiri številka 

______________, ki je podlaga za sklenitev te pogodbe o sofinanciranju. 

 

2. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo športne programe in področja, ki so predmet te pogodbe, izvajal strokovno in v smislu 
namenske ter racionalne porabe proračunskih sredstev. Vsi športni programi in področja bodo realizirana do 
31.12.2020. 
 

3. člen 
Naročnik se zavezuje, da bo za izvedbo odobrenih programov/področij športa v letu 2020 izvajalcu zagotovil 
proračunska sredstva v skupni višini ________ € (iz proračunske postavke ________) in sicer: 
 

IZVAJALEC - 1 OBSEG: 
ure/točke 

PROGRAM 
ŠTEVILO 

VKLJUČENI 
ŠTEVILO 

TOČKE      
SKUPAJ     

VREDNOST 
TOČKE 

VREDNOST 
PROGRAMA  

ŠV-PRO CELOLETNI PROSTOČASNI PROGRAMI 0 0 0 0 0,00000 € 0,00 € 
ŠV-USM CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI 0 0 0 0 0,00000 € 0,00 € 

KŠ CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI 0 0 0 0 0,00000 € 0,00 € 
RE CELOLETNI NETEKMOVALNI PROGRAMI 0 0 0 0 0,00000 € 0,00 € 

ŠSTA CELOLETNI NETEKMOVALNI PROGRAMI 0 0 0 0 0,00000 € 0,00 € 
SKUPAJ ŠPORTNI PROGRAMI 0 0 0 0   0,00 € 

DEDR DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 0 0 0 0,00000 € 0,00 € 
ŠPON ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 0 0 0 0,00000 € 0,00 € 
PRIR ŠPORTNE PRIREDITVE 0 0 0  0,00000 € 0,00 € 

SKUPAJ VSA PODROČJA ŠPORTA  0 0 0   0,00 € 
 
Naročnik bo izvajalcu iz proračunske postavke št. 081.01.04 – sredstva za dejavnost športnih društev in zveze po 
razpisu zagotovil finančna sredstva za izvedbo programa, opredeljenega v tretjem členu te pogodbe v višini 
_____________ EUR.  



 

Naročnik bo sredstva za dejavnost nakazal na transakcijski račun izvajalca št. _________________ v 15 dneh od 
prejema zahtevka. 
 
Naročnik bo izvajalcu sredstva za športne objekte in površine za šport v naravi v višini _________ EUR, navedena v 
tretjem členu te pogodbe, zagotovil iz proračunske postavke št. 08.02.02. – sredstva za investicijsko vzdrževanje 
športnih objektov po razpisu in programu. 
Sredstva za vzdrževanje športnih objektov se izvajalcu nakažejo v  15 dneh po predložitvi dokazil zahtevka in se 
morajo izkoristiti do 31. 12. 2020. 
 
Sredstva za športne prireditve v višini ______________ EUR se izvajalcu nakažejo v 15 dneh po predložitvi zahtevka 
in dokazil ter se morajo izkoristiti do 31. 12. 2020. 
 
Izvajalec mora po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do 31. januarja za preteklo leto, Občini Moravske Toplice 

predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov 

na predpisanem obrazcu naročnika. 
 

4. člen 
 

Izvajalec je dolžan izvajati izbrane programe in področja športa v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa 
nameniti za izbran program in/ali področje športa v skladu z JR. 
Nadzor nad izvajanjem pogodbe in namensko porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava (skrbnik 
pogodbe), ki lahko kadarkoli v času trajanja pogodb izvede nadzor po metodah, določenih v odloku o sofinanciranju 
LPŠ. 
V primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi sofinanciranje in 
odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi v roku 15 dni po prejemu pisnega poziva naročnika. 
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem JR. 
 
 

5. člen 
Za izvedbo pogodbe s strani naročnika je zadolžena Majda LIPIČ PROSIČ, s strani izvajalca pa ____________ , 
predsednik in zakoniti zastopnik (ime in priimek odgovorne osebe izvajalca). 
 
 

6. 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.  
 

7. člen 
V primeru, da izvajalec v roku štirinajst (14) dni od prejema pogodbe v podpis, le-te ne podpiše, se šteje, da je 
odstopil od svoje vloge za sofinanciranje. 
 

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

9. 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. 
 
Številka: _______________________ 
 



 

V _____________________, dne ________                              V Moravskih Toplicah, dne ____________ 
 
 
                       Izvajalec:                        Naročnik: 
                                   Občina MORAVSKE TOPLICE 
______________________________                        Alojz GLAVAČ, župan  
                               (podpis)                                    (podpis) 

 
 


