
JAVNI RAZPIS  za sofinanciranje letnega programa športa v  Občini Laško v letu 2021 

  Parafiraj in žigosaj 
 

OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO (v nadaljevanju: Občina), ki jo zastopa župan              

Franc Zdolšek, kot financer,  

Matična številka: 5874505 

Identifikacijska številka za DDV: SI11734612 

in 
_______________________, ki ga zastopa _______________(v nadaljevanju: izvajalec) 

TR račun  izvajalca  št.: _____________________ 
Identifikacijska številka za DDV: _________________ 

Matična številka: _______________  

skleneta 

 
POGODBO  

O SOFINANCIRANJU VSEBIN LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LAŠKO V LETU 2021 
 

I. Uvodne ugotovitve 
1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da Občina Laško v proračunu za leto 2021 na proračunskemu programu 18059001 – Programi 

športa, zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov športa v skupni višini 172.000,00 EUR, 
- da se sredstva dodeljujejo na podlagi določil Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 12/2020),  
- da je bil javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje športnih  programov, navedenih v prvi 

alineji tega člena, objavljen na spletni strani Občine, 
- da se je izvajalec prijavil na javni razpis občine za sofinanciranje programov športa,  
- da Občina na podlagi predloga strokovne komisije in odločbe z dne ------------------  izvajalcu 

zagotavlja iz proračuna Občine Laško za leto 2021 sredstva za izvedbo  programov športa. 
 

II. Pogodbeni predmet 
2. člen 

Za sofinanciranje programov, opredeljenih v prvem členu te pogodbe, se izvajalcu odobrijo sredstva v 
skupni višini --------- EUR. Dodeljena sredstva po posameznih programih so opredeljena v sledeči višini: 

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine EUR 

2. ŠVOM, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport EUR 

3. Kakovostni šport  EUR 

4. Vrhunski šport  EUR 

5. Šport invalidov   EUR 

6. Športna rekreacija  EUR 

7. Šport starejših   EUR 

8. Delovanje športnih društev EUR 

9. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu EUR 

10. Najem in vzdrževanje športnih objektov   EUR 

11. Izgradnja in obnova športnih objektov  EUR 

12. Športne prireditve in promocija športa  EUR 

Če se z rebalansom občinskega proračuna spremeni višina sredstev na postavkah navedenih v prvem 
členu te pogodbe, se sorazmerno temu prilagodi tudi letni znesek iz drugega člena te pogodbe, za kar 
se sklene aneks. 
 

3. člen 
Dodeljena proračunska sredstva iz prvih devetih alinej 2. člena te pogodbe bodo nakazana v ----- 
obrokih, sredstva iz desete in enajste alineje bodo nakazana na podlagi prejetih računov, sredstva iz 
dvanajste alineje pa na podlagi poročil o realiziranih prireditvah in ligah.  
Denarna sredstva bodo nakazana na račun izvajalca  št. SI 56 _________________________.  
Pogodbena sredstva morajo biti porabljena do konca 2021. 
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III. Osnovne obveznosti pogodbenih strank 
 

4. člen 
Izvajalec se zavezuje sredstva iz te pogodbe porabiti strogo namensko in racionalno. 
  

5. člen 
Če se izvajalec naslednje leto ne prijavi na razpis za šport v Občini Laško, mora do 25. 4. 2022 predložiti 
zaključno poročilo za leto 2021, ki mora vsebovati vsebinski prikaz opravljenega dela in finančno 
poročilo o porabi sredstev, ki so predmet te pogodbe. Finančno poročilo mora  vsebovati verodostojne 
računovodske listine (račune, pogodbe, potne naloge, …)  
Če izvajalec ne predloži zaključnega poročila o opravljenem delu oziroma porabi sredstev v zahtevanem 
roku, mora nakazana sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi obračunanimi 
od dneva nakazila do dneva vračila sredstev v proračun. Prav tako izvajalec izgubi pravico do 
konkuriranja na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v naslednjem letu. 

 
IV. Nadzor nad namensko porabo sredstev 

 
6. člen 

Občina ima kadarkoli pravico do vpogleda v celotno dokumentacijo izvajalca o porabi sredstev  ki so 
predmet te pogodbe. Če se ugotovi, da je izvajalec porabil pridobljena sredstva v nasprotju z določili te 
pogodbe, ali da je  navajal neresnične podatke v razpisni dokumentaciji, je dolžan vsa nakazana 
sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja do dneva vračila 
sredstev. Izvajalec prav tako izgubi pravico do konkuriranja na javnem razpisu za sofinanciranje 
programov športa v naslednjem letu. 
Skrbnik pogodbe s strani občine je Dimitrij Gril, skrbnik pogodbe s strani izvajalca pa ___________.  
 

V. Protikorupcijska klavzula 
 

7. člen 
Pogodbeni stranki izjavljata, da se zavedata: 
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. 
 

VI. Reševanje sporov 
 

8. člen 
Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne nesporazume primarno reševati z medsebojnim 
dogovarjanjem. Če v takem primeru dogovor ne bi bil mogoč, si bosta prizadevali nesporazum rešiti z 
mediacijo oz. drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov. Šele, če tudi ta dogovor ne bi bil mogoč, 
se zadeva preda v reševanje stvarno in krajevno pristojnemu sodišču. 
 

VII. Končne določbe 
 

9. člen 
Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
Spremembe in dopolnitve pogodbe bosta pogodbeni stranki urejali z aneksi k pogodbi. 
Pogodba je podpisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.  
 
Številka:                 Številka:  
Datum:                 Datum:  
Izvajalec:  Financer: 
  OBČINA LAŠKO 
  Župan:  

 Franc Zdolšek 
 


