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VZOREC POGODBE 

 
OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, davčna številka: SI 
67759076, matična št. 5883466000, ki jo zastopa župan Ciril Globočnik, (v nadaljnjem 
besedilu: občina) 
 
in 
 
_________________, ____________,_____________, davčna številka: ___________, matična št. 
______________, ki ga zastopa ________________, (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 
 
skleneta naslednjo 
 
 

POGODBO O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
ZA LETO 2020 

 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da je Občinski svet Občine Radovljica sprejel Odlok o proračunu občine Radovljica za 

leto 2020 (DN UO št. 254/2019), 
- da je občina dne 30. 12. 2019 na svoji spletni strani objavila Javni razpis za 

sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica za leto 2020 št. 41010-
0267/2019-2, 

- da izvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so potrebni za pridobitev sredstev za 
sofinanciranje letnega programa športa, skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega 
programa športa v občini Radovljica (DN UO št. 265/2019), 

- da je izvajalec prejel odločbo o izboru izvajalca letnega programa športa in višini 
sofinanciranja letnega programa športa št. ________________, ki je dne _______ postala 
dokončna, 

- da je vloga izvajalca za sofinanciranje letnega programa športa na Javni razpis za 
sofinanciranje letnega programa športa v občini Radovljica za leto 2020 sestavni del 
te pogodbe.  
 

2. člen 
 

Predmet te pogodbe je namensko sofinanciranje letnega programa športa, ki ga izvaja 
izvajalec v letu 2020 na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa 
športa v občini Radovljica za leto 2020.  
 

3. člen 
 

Občina se zavezuje, da bo za delovanje in opravljanje nalog iz 2. člena te pogodbe 
izvajalcu zagotavljala sredstva za naslednje namene v višini: 
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PROGRAM 
 

VREDNOST V EUR 

A 
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 

 
0 EUR 

B 
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

 
0 EUR 

C 
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

 
0 EUR 

D 
KAKOVOSTNI ŠPORT 
 

 
0 EUR 

E 
VRHUNSKI ŠPORT 
 

 
0 EUR 

F 
ŠPORT INVALIDOV 
 

 
0 EUR 

G  
ŠPORTNA REKREACIJA 
 

 
0 EUR 

H 
ŠPORTNA REKREACIJA OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

 
0 EUR 

I 
ŠPORT STAREJŠIH     
                              

 
0 EUR 

J 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 

 
0 EUR 

K 
ŠPORTNE PRIREDITVE 
 

 
0 EUR 

 

 

 
 
SKUPAJ 

                                       
 0 EUR 

 

 

  
  

Občina bo sredstva pod točkami iz 1. odstavka tega člena nakazala na transakcijski račun 
izvajalca št. ________________________ odprt pri ________________________v štirih obrokih in sicer 
prvi obrok v roku 8 dni od podpisa pogodbe, drugi obrok na dan ____________________, tretji 
obrok na dan __________________ in četrti obrok na dan ___________________.   
 
V kolikor bodo zagotovljena sredstva v proračunu Občine Radovljica za leto 2020 
manjša od predvidenih, se na predlog občine sklene aneks k pogodbi za zmanjšan obseg 
sofinanciranja dejavnosti. Sredstva se, v primeru, da izvajalec ne podpiše aneksa, lahko 
zmanjšajo enostransko s sklepom župana. 
 

4. člen 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo: 
- sredstva, ki so dana s to pogodbo, porabil namensko za sofinanciranje letnega 

programa športa, skladno z določili 3. člena te pogodbe, za kar odgovarja zakoniti 
zastopnik društva ______________________, 
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-  občini najkasneje do 15. 1. 2021 predložil  vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi 
letnega programa športa v letu 2020 in o namenski porabi dodeljenih javnih 
sredstev,  

- omogočil nadzor izvajanja letnega programa športa pooblaščenim osebam občine, 
- občini dovolil vpogled v finančno poslovanje in omogočilo preverjanje namenskosti 

porabe nakazanih finančnih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa v 
letu 2020. 

 
Občina ima pravico, izvajalec pa ji izrecno dovoljuje: 
- izvajati nadzor nad dogovorjenim obsegom in kakovostjo izvedenega programa, 

opravljenih storitev oz. del,  
- izvajati nadzor nad namensko porabo javnih sredstev, 
- pregledovati in zahtevati dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje pogodbenih 

obveznosti. 
 
Proračunski nadzor nad racionalno in namensko uporabo sredstev, razporejenih s 
proračunom, opravljata oddelek pristojen za finance in oddelek za družbene dejavnosti 
občinske uprave Občine Radovljica. 
 

5. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da: 
- v kolikor izvajalec občini ne omogoči nadzora nad izvajanjem letnega programa 

športa in namensko porabo sredstev, 
- v kolikor izvajalec ne ravna v skladu s to pogodbo ali koristi sredstva v nasprotju z 

namenom, za katerega so dana, 
- v kolikor izvajalec ne odda vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi letnega 

programa športa in porabi sredstev na podlagi javnega razpisa za leto 2020 
najkasneje do 15. 1. 2021 oz. v roku, ki mu ga občina določi za naknadno oddajo 
poročila, 

mora izvajalec občini vrniti dana sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi po zakonski 
stopnji od dneva prejetja teh sredstev do dneva vračila sredstev. 
 

6. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obojestransko obveščali o vseh dejstvih, ki so 
pomembna za izvajanje te pogodbe. Spremembe in dopolnitve so možne le s pisnim 
aneksom k tej pogodbi. 

 
7. člen 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v 
nasprotnem primeru je za reševanje njunih sporov pristojno sodišče po sedežu tožnika. 
 

8. člen 
 
Skrbnik/ca pogodbe je s strani občine višji/a svetovalec/ka za družbene dejavnosti za 
področje športa, skrbnik/ca s strani izvajalca pa _________________________. 
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9. člen 
 

Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni z določili Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije, kjer je med drugim določeno, da je pogodba, pri kateri kdo v 
imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali 
organizacije javnega sektorja obljubi ali dá kakšno korist za pridobitev posla, 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 iz javnega sektorja, drugi 
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, nična. 
 
Pogodbene stranke bodo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja 
iz prejšnjega odstavka ali obvestila komisije za preprečevanje korupcije ali drugih 
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričele z ugotavljanjem pogojev 
ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi 
Republike Slovenije. 

 
10. člen 

 
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme občina ter 
en izvod izvajalec.  Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter 
velja do 31.1.2021, uporablja pa se od 1.1.2020 do 31.12.2020. 
 
Podpis in žig:         Podpis in žig: 
 
IZVAJALEC  OBČINA RADOVLJICA 
 
_______________________ 

 

  
 
Ciril Globočnik 

_______________________ 
 
 

 ŽUPAN 

Datum: 
 

 Datum:      

Številka: 
 

 Številka:  

Žig:  Žig: 
 

 

 

Žig in podpis  
zakonitega zastopnika: 

                                             __________________________ 
 

 


