
Na podlagi na podlagi Odloka o sofinanciranje letnega programa športa v občini Oplotnica 
(UGSO št. 25/2018), Letnega programa športa za leto 2023 (št. __.__./2023), Odloka o 
proračunu občine Oplotnica za leto 2023 (UGSO, št. __/2023), Javnega razpisa za 
sofinanciranje letnega programa športa in Odločbe o razdelitvi sredstev za sofinanciranje 
športnih programov, št._________, z dne _________ 

sklepata 
 
OBČINA OPLOTNICA, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, identifikacijska številka za DDV 
SI70271046, matična številka 1357506, ki jo zastopa župan Matjaž Orter (v nadaljevanju: 
občina) 
 
in 
 
Izvajalec:…………………………………………………, naslov ……………….………..,  davčna 
številka ……………, matična številka ………, ki ga zastopa ………………… (v nadaljevanju: 
izvajalec) 
Transakcijski račun: …………………………………. 
 

POGODBO 
 

O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA  
V LETU 2023 

 
1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je Občina Oplotnica na spletni strani 
www.oplotnica.si  objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih vsebin 
izvajalcev Letnega programa športa na območju občine Oplotnica, v letu 2023. Občina bo 
programe športa sofinancirala iz občinskega proračuna.  
 
Pogodbeni stranki nadalje ugotovita, da je bil izvajalec izbran na navedenem razpisu. 
 

2. člen 
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da bo izvajalec izvedel program na način in v 
obsegu, kot to izhaja iz odločbe št. xxxxxxxxxxx o izbranih programih športa, izdanega s strani 
občine. 

3. člen 
Za izvajanje programov je občina v letu 2023 dodelila izvajalcu sredstva v skupni višini 
xxxxxxxxx EUR, za posamezne programe pa: 
 
»Tabela iz odločbe!« 
 

4. člen 
(1) Dodeljena sredstva lahko predstavljajo največ 80 % upravičenih stroškov vsakega 

sofinanciranega programa iz 3. člena pogodbe.  
(2) Izvajalec letnega programa športa lahko dodeljena sredstva nameni za upravičene stroške 

izključno v programu, za katerega so bila dodeljena.  
(3) Izvajalcu letnega programa športa se 70 %  dodeljenih  sredstev izplača najkasneje 30 dni 

po podpisu pogodbe, preostali del pa do 31.12. 2023, na podlagi zahtevka za izplačilo s 
priloženimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo stroške sofinanciranega programa in so 
nastali v obdobju od 1. 1. 2023 do dne zahtevka. Zahtevek za izplačilo mora biti oddan 
najkasneje do 20. 11. 2023 na predpisanem obrazcu. V kolikor izkazani upravičeni stroški 
vsakega sofinanciranega programa iz 3. člena pogodbe ne bodo dosegli višine dodeljenih 
sredstev, povečanih za 20%, bo izvajalec lahko ob zaključnem poročilu dopolnil zahtevek 
za izplačilo z dokazili upravičenih stroškov, nastalih v mesecu novembru in decembru. 

http://www.oplotnica.si/


(4) V kolikor izvajalec ne izkaže upravičenih stroškov programa v primerni višini, do roka za 
oddajo zaključnega poročila, določenega v 5. alineji 6. člena te pogodbe, je upravičen le 
do višine javnih sredstev, ki izkazujejo 80% sofinanciranje izkazanih upravičenih stroškov 
programa. Razliko med prejetimi sredstvi in priznano višino sofinanciranja na podlagi 
priznanih upravičenih stroškov, mora vrniti v občinski proračun najkasneje v roku 30 dni od 
prejetega poziva. 

(5) Izvajalec je dolžan na zahtevo občine predložiti tudi dokazila o plačilu stroškov, za katere 
je predložil knjigovodske listine. 

 
5. člen 

Izvajalec je upravičen do nakazila odobrenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje 
športnih vsebin, opredeljenih v 3. členu te pogodbe, ko ima poravnane vse obveznosti iz 
predhodnih koledarskih let do občine.  

 
6. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo: 
- Programe športa, ki so predmet te pogodbe, izvajal v skladu s strokovno doktrino, 
- porabil odobrena sredstva v proračunskem letu 2023 izključno za programe, 

opredeljene v 3. členu te pogodbe in namene, opredeljene v 20. členu Odloka o 
sofinanciranju letnega programa športa v občini Oplotnica, 

- izvajal izbrane športne programe  v skladu s prijavo na  javni razpis,  
- vodil evidenco udeležencev vadbe v sofinanciranih programih, 
- občinski upravi najkasneje do 31. januarja naslednjega leta na predpisanih obrazcih 

oddat letno vsebinsko poročilo o izvedbi programov z opredeljenimi cilji in doseženimi 
rezultati, ter finančno poročilo.  

 
7. člen 

V primeru, da izvajalec ne bo upošteval določb 6. člena se šteje, da programov ni izvajal in je 
dolžan prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni vrniti v občinski 
proračun. V kolikor izvajalec sredstev v tem roku ne vrne, začne občinska uprava v nadaljnjih 
30 dneh s postopkom sodne izterjave.  
 
Izvajalec, ki je dolžan prejeta sredstva vrniti v proračun, lahko ob oddaji letnega poročila 
predloži izjavo, s katero dovoljuje občini, da mu dolg obračuna pri novi dodelitvi proračunskih 
sredstev. 
 
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati na prvem naslednjem javnem razpisu 
za sofinanciranje programov športa. 
 
Izvajalci morajo dajati pristojnemu organu morebitna dodatna pojasnila zlasti o vsebinah iz  
tega odloka in o uresničevanju na razpisu odobrenega programa ter organom, ki jih le-ti 
potrebujejo za oblikovanje ocen, mnenj in stališč. 
 

8. člen  
Pogodbeni stranki sta soglasni, da občina lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne ravna v 
skladu s pogodbenimi določili. V primeru odstopa od pogodbe mora izvajalec v roku 30 dni od 
prejema poziva vrniti občini vsa prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 

 
9. člen  

Izvajalec mora občini omogočiti nadzor nad izvajanjem programov športa iz te pogodbe.    
 
Nadzor nad izvajanjem pogodbe in porabo proračunskih sredstev lahko kadarkoli izvaja 
skrbnik pogodbe. 
 



Skrbnik pogodbe lahko nenapovedano izvede kontrolo izbranega programa. O izvedbi kontrole 
se naredi uradni zaznamek, iz katerega je razviden izvajalec letnega programa športa, datum 
in ura, število prisotnih udeležencev programa ter ime in priimek prisotnega strokovnega 
delavca. 

 
10. člen 

Pogodbeni stranki sta zavezani k dolžnemu ravnanju glede preprečevanja korupcije, pri čemer 
izrecno veljajo določbe prvega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (ZintPK, Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – 
ZDeb), da je pogodba nična, če 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.  
 

             11. člen 
Skrbnik pogodbe pri občini je Irena Cehtl.    
Skrbnik pogodbe pri izvajalcu je ____________________________________.   
 

          12. člen 
Pogodbeni stranki soglašata, da se bosta obveščali o vseh spremembah v načrtu dela in o 
dejstvih, ki so pomembna za izvajanje te pogodbe. 
 

         13. člen 
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru pa bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.  
 
 

         14. člen 
Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme občina tri, izvajalec pa en 
izvod. 
 

               15. člen 
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od 1. 
1. do 31. 12. 2023.  
 
 
 
 
  Številka:671-1/2023- 
Datum: 
 
 
 

 

OBČINA OPLOTNICA 
 

                        Izvajalec: 
 

Župan Matjaž Orter 
 

 
     ……………………… 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014

