OSNUTEK POGODBE
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA,
Dunajska 22, Ljubljana,
davčna številka: SI85753823
matična številka: 3577970000
ki ga zastopa direktor Gabrijel Gros (v nadaljnjem besedilu zavod)
in
IZVAJALEC: _________________________________
Naslov: _________________________________
Transakcijski račun:
Davčna številka:
ki ga zastopa: ______________________________ (v nadaljnjem besedilu izvajalec)
skleneta
POGODBO št. XX/XX-2018
o sodelovanju pri koordinaciji interesnih programov športa otrok in mladine
v šolskem letu 2017/2018
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
1. je Zavod za šport RS Planica (v nadaljnem besedilu zavod) objavil javni razpis za
sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v
šolskem letu 2017/2018 (Uradni list RS, št. XX/XX, z dne XX.XX.2017);
2. se je prijavitelj/izvajalec prijavil na javni razpis in bil po opravljenem postopku izbran s
sklepom, številka XXXXX/2017/5-X, z dne XX.XX.2017.
3. Razpisna in prijavna dokumentacija prijavitelja, z vsemi prilogami, sta sestavni del te
pogodbe.
2. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo v skladu z Nacionalnim programom športa v RS in v skladu s
svojo prijavo na javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov
športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018 koordiniral interesne programe športa otrok
in mladine Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja
in Hura, prosti čas na področni ravni, zavod pa se zaveže za to izvajalcu plačati XXX,XX
EUR. Zastavljeni cilji oziroma pričakovani dosežki so razvidni iz vloge/prijave na predmetni
razpis (priloga te pogodbe).
Izvajalec se zavezuje, da bo koordiniral interesne programe športa otrok in mladine v
Področnem centru_____________, ki ga sestavljajo naslednje občine: ______________ za
osnovne šole in vrtce ter občine: ______________ za srednje šole.

3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo za interesne programe športa otrok in mladine na področni ravni
opravil naslednje naloge:
 pripravil skupni sestanek (najkasneje do 20. oktobra 2017) z izvajalci programov
ŠOM na področnem nivoju. Na sestanek povabil po e-pošti vse športne pedagoge
področnega centra in predstavnika Zavoda za šport RS Planica,
 koordiniral globalno promocijo interesnih programov športa otrok in mladine,
 načrtoval programe za področno in nižjo raven,
 zbiral in analiziral podatke o vključenosti otrok v programe ŠOM,
 usklajeval izpeljavo programov z izvajalci, vrtci, šolami, društvi in predstavniki lokalne
skupnosti,
 usmerjal programe v smislu večje kakovosti, števila programov – izpeljav in
povečanju števila udeleženih v programu,
 zagotavljal materialno tehnično podporo,
 vzpostavljal enotno računalniško poslovanje in informativno točko,
 se redno udeleževal delovnih srečanjih, ki jih pripravi za programe ŠOM Zavod za
šport RS Planica.
Izvajalec za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena imenuje naslednje osebe:
________________________
za vodjo področnega centra,
________________________
za športne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan,
________________________
za program Naučimo se plavati,
________________________
za program Šolskih športnih tekmovanj – OŠ in OŠPP,
________________________
za program Šolskih športnih tekmovanj – SŠ,
________________________
za program Hura, prosti čas.
V primeru, da katera od oseb, imenovana v 3. členu pogodbe, kljub pisnemu opozorilu
zavoda, ne opravlja nalog vodje in/ali koordinatorja programa za katerega je imenovana
(naloge izhajajo iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te pogodbe) si zavod pridržuje
pravico, da ne izplača zneska drugega dela sredstev iz 5. člena te pogodbe.
Navedene osebe za izvajanje programov lahko izvajalec med šolskim letom zamenja samo s
soglasjem zavoda.
Izvajalec se zavezuje, da pridobljena sredstva zavoda razdeli po ključu, ki ga določi sam
med vodjo področnega centra in osebami zadolženimi za ostale programe. Del sredstev (do
10 %) lahko porabi za materialne stroške, ki nastajajo pri koordiniranju programov.
4. člen
Zavod se zavezuje, da bo:
 sofinanciral stroške dela koordinatorjev programa ter nastalih materialnih stroškov,
 sofinanciral pripravo gradiv, ki so potrebna za izvajanje programov,
 sofinanciral pripravo in vzdrževanje informacijske podpore,
 nadzoroval izvajanje programov.

5. člen
Zavod bo sredstva iz drugega člena te pogodbe nakazal na bančni račun izvajalca v dveh
delih, in sicer:
Prvi del sredstev v višini XXX,XX EUR v roku 30 dni po predložitvi letnega delovnega načrta
izvajalca (natančno opredeljene naloge za leto 2017/2018 in predvidena finančna slika
delovanja – prijavni obrazci 1.,2.,3.,4.,5.,6) in prejemu eRačuna za izplačilo, ki ga potrdi
skrbnik pogodbe,
Drugi del sredstev v višini XXX,XX EUR v roku 30 dni po eRačuna za izplačilo, ki ga potrdi
skrbnik pogodbe.
Zavod bo sredstva iz drugega odstavka tega člena nakazal pod pogojem, da bo izvajalec
dostavil končno poročilo o izvedbi koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine
v šolskem letu 2017/2018 najkasneje do 15. julija 2018. Podpisano in žigosano poročilo
izvajalec odda v elektronski ali pisni obliki.
6. člen
(Dolžnost obveščanja)
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obojestransko pisno obveščali o vseh
okoliščinah, ki so pomembne za izvajanje te pogodbe. Vsako spremembo te pogodbe bosta
stranki sklenili sporazumno, z aneksom k tej pogodbi.
Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na finančne zmogljivosti
zavoda. V primeru, da pride do spremembe v proračunu ali programu dela ministrstva, ki
neposredno vpliva na finančne zmogljivosti zavoda in s tem na določila te pogodbe, so
stranke soglasne, da ustrezno spremenijo določila te pogodbe z dodatkom (aneksom) k
pogodbi.
7. člen
(Nenamenska poraba sredstev)
V primeru, da zavod ugotovi, da je izvajalec prejel sredstva za stroške, ki so predmet te
pogodbe in jih uporabil za drug namen ali cilj, ki ni predmet te pogodbe (nenamenska poraba
sredstev), bo zahteval vračilo sredstev, skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na
transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
7. člen
(Skrbništvo pogodbe)
Skrbnik pogodbenih obveznosti s strani zavoda je Mateja Reberšak, s strani izvajalca pa
__________________. Skrbnika skrbita za izvedbo določil te pogodbe in za usklajevanje
morebitnih sprememb in dopolnitev, ki jih bosta stranki določili s posebnim aneksom k tej
pogodbi.

8. člen
(Reševanje sporov)
Vsa morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, za reševanje
morebitnih sporov pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen
(Veljavnost pogodbe)
Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih od katerih prejme izvajalec 1 (en) izvod
in zavod 1 (en) izvod. Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki.
V Ljubljani, dne XX.XX.2017
Zavod za šport RS Planica
Gabrijel Gros
Prijavitelji priložijo k vlogi parafirano pogodbo

V_____________, dne __________
IZVAJALEC:

