
VZOREC POGODBE 
 
OBČINA DRAVOGRAD, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, ki jo zastopa županja 
Marijana Cigala,  dr. vet. med.  
Matična številka: 5880351000 
Davčna številka: 47554851  
(v nadaljevanju: naročnik)  
 
in  
 
………………………………………………………………………………, ki  ga zastopa 
……………………….  
Matična številka: …………………………. 
Davčna številka: ………………………….  
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
skleneta in dogovorita naslednjo 
 

 
POGODBO  O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV ŠPORTA  

V OBČINI DRAVOGRAD V LETU 2019 
 

številka: 430-0004/2019 
 
 

1. člen 
Pogodbene stranke ugotavljajo, da je naročnik za izbiro programov za izvajanje 
programov športa v Občini Dravograd za leto 2019 objavil javni razpis in izmed 
prispelih prijav izbral programe izvajalca na podlagi Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd (Ur. list RS, št. 31/2018), 
Pravilnika o uporabi večnamenske dvorane ŠpiC D (Uradni list RS, št. 31/2013), 
Pravilnika o najemu prostorov in površin Športnega centra Dravograd (Uradni list RS, 
št. 31/2013) ter sprejetega Letnega programa športa v Občini Dravograd v letu 2019, 
št.  007-0004/2019 z dne 24.4.2019. 
 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 
2019, ki ga je izvajalec prijavil na javni razpis in ga bo izvedel v času od 1.1.2019 do 
31.12.2019. 
 

2. člen 
Za izvajanje letnega programa športa iz prejšnjega člena se izvajalcu iz proračuna 
Občine  Dravograd dodelijo finančna sredstva v naslednje namene:  

Vrsta programa 

Do max 
št. ur 

programa 
Št. 

skupin 
Skupaj 

ur Št. točk 

Do vrednosti 
programa  

v EUR 
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 Skupaj       

 
 

Objekt (navesti)  
Do max 

št. ur  Do vrednosti v EUR 

    

   

   

 Skupaj   

 
Program bo potekal po urniku in ceniku, ki ga za posamezni objekt določi svet 
zavoda upravljavca objekta. Občina bo sofinancirala uporabo objekta za naveden 
obseg ur. Odobrena sredstva so namenska in se uporabijo za plačilo faktur, izdanih s 
strani upravljavca, za uporabo objekta. Naročnik  sredstva iz naslova sofinanciranja 
nakaže neposredno upravljavcu, v imenu izvajalca. Na ta način bo naročnik zagotovil 
uporabo objektov z namenom izvajanja programov športa  v občini  v skladu z Letnim 
programom športa.  
 

3. člen 
Naročnik bo za izvedbo programa opredeljenega v drugem členu te pogodbe 
zagotovil izvajalcu finančna sredstva v višini do ____________________ EUR. V 
kolikor izvajalec nima poravnanih obveznosti do upravljavca ali naročnika, lahko 
naročnik zapadle obveznosti pobota s terjatvami. 
Naročnik bo sredstva iz prvega odstavka tega člena nakazal na transakcijski račun 
izvajalca številka ______________________________ , odprt pri 
________________________________ v dveh rednih letnih obrokih, prvega v roku 
30 dni od podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank oz. v skladu z likvidnostno 
zmožnostjo. 
 

4. člen 
Izvajalec se zavezuje: 
- da bo pogodbeni znesek porabil izključno za izvedbo programa, ki je predmet te 

pogodbe, 
- da bo Občini Dravograd na podlagi predhodnega pisnega obvestila, v roku osmih 

dni od prejema obvestila, omogočil preverjanje namenske porabe sredstev, z 
vpogledom v ustrezni del knjigovodsko – računovodske dokumentacije na sedežu 
organizacije, 

- da bo najkasneje do konca marca 2020 Občini Dravograd podal poročilo o izvedbi 
programa oz. ga oddal v okviru prijave na javni razpis. 

 
5. člen 

Pogodba, pri kateri 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, je nična. 
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6. člen 
V primeru, da izvajalec ne omogoči preverjanja namenske porabe sredstev ali se pri 
preverjanju ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namene, določene s to 
pogodbo, oziroma krši določila te pogodbe,  Občina Dravograd  odstopi od pogodbe, 
izvajalec pa mora že nakazana sredstva vrniti v proračun, skupaj z zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila. 
 

7. člen 
Za izvedbo pogodbe sta zadolžena s strani občine Referat za družbene dejavnosti, s 
strani izvajalca pa njegov zakoniti zastopnik. Izvajalec je po izvedbi programa 
naročniku dolžan  dostaviti pisno poročilo o poteku letnega programa in porabi 
sredstev. 

 
8. člen 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obveščali o vseh dejstvih, ki so 
pomembna za izvajanje pogodbe. 

9. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v 
nasprotnem primeru je za reševanje nujnih sporov pristojno  sodišče v Slovenj 
Gradcu. 
 

      10. člen 
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena 
stranka prejme po dva (2) izvoda.  
 
 
 
 
OBČINA DRAVOGRAD                              
Marijana Cigala, dr. vet. med. 
županja 
 
________________________                   žig                    Dravograd, dne _________ 
 
 
 
 
 
IZVAJALEC                         
                                                                        
________________________                    
 
________________________                   žig                    Dravograd, dne _________ 


