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Obrazec 8: VZOREC POGODBE 

 
 
OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, ki jo zastopa župan Srečko Ocvirk, matična 
številka: 5883008, davčna številka: SI 99767392, št. IBAN  SI56 0110 0010 0011 010 
(v nadaljevanju besedila: Občina) 
 
in 
 
Naziv in naslov društva ___________________, ki ga zastopa predsednik ______________, matična 
številka: ___________________, davčna številka: ___________________, številka TRR: IBAN 
SI56_____________________________ 
(v nadaljevanju besedila: izvajalec) 
 
skleneta 
 

POGODBO št. ________________ 
O SOFINANCIRANJU IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

V OBČINI SEVNICA V LETU 2023 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

 je bil dne, ___________, v Uradnem listu RS, št. _________, objavljen Javni razpis za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2023 (v 
nadaljevanju: javni razpis); 

 se je vlagatelj prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala in 
ocenila Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa v Občini Sevnica v letu 2023; 

 je Občina z odločbo št. _______________ z dne ____________ izvajalcu odobrila 
sofinanciranje izvajanja LPŠ v skupni višini _____________ EUR. 

 
2. člen 

 
S to pogodbo se Občina Sevnica zavezuje za sofinanciranje, izvajalec pa za izvajanje programa: 

Program 
Število doseženih 

točk 
Višina v EUR 

1. NETEKMOVALNI ŠPORT   

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna ŠV 
predšolskih otrok, prostočasna ŠV šoloobveznih otrok, prostočasna 

  

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami   

1.3. Športna rekreacija   

1.4. Šport starejših   

1.5. Šport invalidov   

2. TEKMOVALNI ŠPORT:   

2.1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport 

  

2.2. Kakovostni šport   

2.3. Šport invalidov   

3. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN 
IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU  

  

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU   

4.1. Delovanje športnih zvez   

4.2. Delovanje društev   

5. ŠPORTNE PRIREDITVE   

5.1. Rekreativne prireditve   

5.2. Rekreativne občinske prireditve   

SKUPAJ   
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3. člen 
 
Skupna pogodbena vrednost, ki jo bo Občina namenila izvajalcu letnega programa športa na podlagi 
vsebine te pogodbe znaša __________ EUR in bodo nakazana iz proračunske postavke 18420 – 
Transferi za športne dejavnosti, konto 412000 – Pravilnik  - šport na transakcijski račun izvajalca št.: 
SI56 ______________, odprt pri _______,  in sicer v enem obroku, če sredstva ne presegajo 500 
EUR oziroma v dveh, če je sredstev, pridobljenih na razpisu več kot 500 EUR. V tem primeru se 
sredstva razpolovijo in se prvi obrok nakaže v roku 60 dni od podpisa pogodbe, drugi pa predvidoma v 
mesecu septembru 2023. 
 

4. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo program izvedel v skladu z opisom vsebine iz prijave na javni razpis, 
najkasneje do 31. 12. 2023.  
 

5. člen 
 
Izvajalec je dolžan izvajati izbrane programe in področja najmanj v obsegu, opredeljenem v 2. členu te 
pogodbe, sredstva pa nameniti samo za stroške izvedbe programa, za katerega so namenjeni v 
skladu z javnim razpisom in to pogodbo.  
 
Izvajalec mora po koncu proračunskega leta 2023 predložiti Občini celoletno vsebinsko in finančno 
poročilo o izvajanju navedenega programa, iz katerega je razvidno, da se je program izvedel v 
predvidenem obsegu in da so bila dodeljena sredstva namensko porabljena, in sicer najkasneje do 
31.01.2024. K finančnemu poročilu je potrebno priložiti račune in dokazila o plačilu le-teh v višini 
odobrenih sredstev. 

6. člen 
 

Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa v občini, je dolžan 
javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejema proračunska sredstva. 
Način in obliko izračuna cene predpiše minister. 
 
Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnike brezplačni. V primeru 
delnega sofinanciranja športnih programov iz proračunskih sredstev občine mora izvajalec stroške, ki 
jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati. 
 

7. člen 
 
Izvajalec je dolžan Občini omogočiti nadzor nad izvajanjem programov športa, opredeljenih s to 
pogodbo. 
 
Strokovna služba občinske uprave lahko izvaja nadzor nad izvajanjem programov z napovedanimi in 
nenapovedanimi obiski. O izvedbi nadzora se sestavi zapisnik in en izvod posreduje nadzorovanemu 
izvajalcu LPŠ. 
 
V primeru, da strokovna služba iz prejšnjega odstavka ugotovi, da izvajalec programa ne izvaja ali ga 
ne izvaja v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo, ga o tem pisno opozori. 
 
V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za neizpolnjen del programa 
finančna sredstva ne izplačajo oziroma jih morajo vrniti. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da v kolikor izvajalec ne ravna v skladu s pogodbo, predvsem pa 
koristi sredstva v nasprotju z določili te pogodbe, lahko Občina Sevnica zahteva vračilo plačanih 
sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.  
 
Izvajalec, ki ne izvaja programov ali nenamensko porablja sredstva, ne more kandidirati na 
naslednjem javnem razpisu občine. 
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8. člen 
 
V primeru, da nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na terminsko in/ali vsebinsko izvedbo 
programov, za katero so dodeljena sredstva proračuna Občine, mora izvajalec pisno obrazložiti in 
utemeljiti svoj predlog za podaljšanje roka za izvedbo programov in roka porabe sredstev glede na 
predviden terminski plan oz. obrazložiti predlagane vsebinske spremembe z navedbo razlogov. V 
nasprotnem primeru izgubi pravico do porabe sredstev. 
 
Občina glede na spremenjene okoliščine oceni, ali še ostaja pri sofinanciranju programa iz te pogodbe 
ali pa odstopi od te pogodbe. V primeru, da naročnica vztraja pri sofinanciranju tega programa, se 
pogodbeni stranki dogovorita o novih pogojih s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.  
 

9. člen 
 
Občina lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila tudi v primerih: 
- če mu izvajalec ne omogoči nadzora v skladu s 7. členom te pogodbe, 
- če se ugotovi, da je izvajalec nenamensko uporabil prejeta sredstva, 
- če izvajalec kako drugače ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe. 
 

10. člen 
 
Pri urejanju medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, zastopata:  
- na strani Občine: ___________________, _________________________, 
- na strani izvajalca: _________________________, _________________________. 
 

11. člen 
 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne rešitve 
ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov stvarno in krajevno pristojno sodišče v Sevnici. 
 

12. člen 
 
Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank, uporablja pa se od 1.1.2023 
do 31.12.2023. Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta obe stranki po dva 
izvoda.  
 
Številka:  
 
Datum podpisa:                              Datum podpisa: 
_______________            ________________ 
 
 
 
 
                    Izvajalec:                
___________________________                                                      OBČINA SEVNICA       
___________________________                          Srečko Ocvirk, 
___________________________                                                      župan 
 

 
 
 
 

 

 


