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ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE, Ledarska 4, 4270 Jesenice , ID številka za DDV: SI 
33564540, ki ga zastopa Zoran Kramar, direktor, (v nadaljevanju: sofinancer) 
 
in 
 
__________________________________________________ (naziv pravne osebe, naslov),  
matična številka: ________________________________, ID za DDV: _________________, 
transakcijski račun, št.: ______________________ pri banki _________________________, 
ki ga zastopa _______________________________________ (ime, priimek in funkcija) 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
skleneta  
 

P  O  G  O  D  B  O  št ._____ 
za sofinanciranje mladinskih programov/projektov v letu 2012 

 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki ugotavljata:  
- da je sofinancer dne 14. aprila 2012 na spletni strani Zavoda za šport Jesenice – OE 

Mladinskega centra Jesenice objavil Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov 
/ projektov v  letu 2012 za jeseniško občino, 

- da je bil program/projekt izvajalca izbran na osnovi izvedenega postopka izbire prijav na 
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov/projektov v letu 2012, prijava 
programa/projekta je sestavni del te pogodbe. 

 
 

2. člen 
 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje izvajanja programa/projekta z naslovom 
__________________________________________________________________________ 
 

 
3. člen 

 
Sofinancer bo za izvedbo programa/projekta, opredeljenega v drugem členu te pogodbe, 
zagotovil izvajalcu finančna sredstva v bruto višini _________________________________. 
 
Sofinancer bo sredstva za sofinanciranje programa/projekta, ki je predmet te pogodbe, v 
dogovorjeni višini nakazal na transakcijski račun izvajalca, in sicer v dveh obrokih:  
- 80 % odobrene vsote najkasneje 30. dan po začetku sklenitve pogodbe o sofinanciranju; 
- 20 % odobrene vsote v 30 dneh po potrditvi poročila o izvedbi projekta, najkasneje do 

30.12.2012.  
 
 

4. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo program/projekt, ki je predmet te pogodbe, izvajal v skladu s 
strokovno doktrino in v smislu namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev. 
Izvajalec se zavezuje, da bo: 
- program/projekt v skladu z dogovorom umestil v koledar prireditev Zavoda za šport 

Jesenice – OE Mladinskega centra Jesenice oziroma bo po izvedenem 
programu/projektu brezplačno izvedel javno predstavitev le tega na območju jeseniške 
občine; 

- program/projekt, ki je predmet te pogodbe, izvajal kvalitetno in v skladu s cilji programa; 
- program/projekt, ki je predmet te pogodbe, izvedel najmanj z vsebino in v obsegu ter v 

rokih določenih v prijavi, ki je sestavni del pogodbe; 
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- sredstva, ki so dana s to pogodbo, porabil namensko in racionalno; 
- odgovarjal za osebe, ki so po njegovem naročilu delale pri prevzetem poslu, kot da bi ga 

sam opravil; 
- v primeru uporabe pisnih gradiv (vabila, plakati, letaki ipd) in v primeru izdelave pisnih ali 

elektronskih publikacij (katalogi, brošure, zloženke, spletne strani, ipd.), le te označil z 
navedbo, da je program/projekt sofinanciral Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski 
center Jesenice, ter z logotipoma Zavoda za šport Jesenice in Mladinskega centra 
Jesenice, s tem, da bo o tem predhodno obvestil  sofinancerja;  

- pri vseh javnih objavah, ki se nanašajo na program/projekt, ki je predmet te pogodbe, 
navajal, da ga sofinancira Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice, s 
tem, da bo o tem predhodno obvestil  sofinancerja; 

- najkasneje v roku 30 dni po končani izvedbi oz. najkasneje do 30.11.2012 sofinancerju 
posredoval vsebinsko poročilo o vsebini, obsegu in času izvedenega projekta, o številu 
aktivnih izvajalcev programa/projekta ter številu vseh udeležencev ter finančno poročilo o 
finančni realizaciji programa/projekta, kateremu bo priložil račune, ki se nanašajo na 
program/projekt in se glasijo na izvajalca, in sicer najmanj v višini _______ % (se določi 
glede na finančno konstrukcijo vloge ob podpisu pogodbe) sofinanciranja po tej pogodbi  
ter kot prilogo vsebinskemu in finančnemu poročilu priložil rezultate programa/projekta 
kot dokazila o izvedbi projekta (pisna gradiva, pisne ali elektronske publikacije, 
fotografije, ipd); 

- omogočil nadzor nad izvajanjem programa/projekta pooblaščeni osebi sofinancerja, tako 
nad dogovorjenim obsegom in kakovostjo izvedenega programa/projekta kot nad 
namensko porabo javnih sredstev. 

 
 

5. člen 
 
Sofinancer se zavezuje, da bo poročila izvajalca potrdil v 8 dneh od prejema, ali pa bo v tem 
roku pisno obvestil izvajalca o svoji zahtevi za dopolnitev oz. spremembo poročila, za kar se 
določi primeren rok. Če izvajalec ne predloži dopolnjenega oz. spremenjenega poročila v 
zahtevanem roku, sofinancer lahko odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan 
povrniti sofinancerju vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejetja sredstev do vračila. 
 
 

6. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da v kolikor izvajalec ne ravna v skladu s pogodbo, 
predvsem pa koristi sredstva v nasprotju z namenom, za katerega so dana, mora izvajalec 
sofinancerju vrniti dana sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi po zakonski stopnji od dneva 
prejetja teh sredstev do dneva vračila sredstev. 
 
 

7. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta izvajanje te pogodbe spremljala: 
− za izvajalca: ____________________________ 
− za sofinancerja: Lili Tkalec, univ.dipl.ing.rač. 

 
 

8. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se bosta obveščali o vseh dejstvih, ki so pomembna za 
izvajanje te pogodbe. Vse spremembe ali dopolnitve k tej pogodbi bosta pogodbeni stranki 
urejali s pisnim aneksom. 
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9. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v 
nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče. 

 
 

10. člen 
 
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja za leto 2012. 
 

 
11. člen 

 
Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme 
po en izvod, en izvod pa prejme finančna služba sofinancerja, ko jo podpišeta obe pogodbeni 
stranki. 
 
 
 
 
Štev.: _____________ Štev.: _________________ 
 
Datum: ____________ Datum: ________________ 
 
 
 
 
SOFINANCER:  IZVAJALEC: 
 
Zavod za šport Jesenice –  ________________________________ 
OE Mladinski center Jesenice 
 

Zoran Kramar, direktor ________________________________ 
 


