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MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, (ID za DDV: SI40016803, matična 

številka: 5874424), ki jo zastopa župan Boris Popovič (v nadaljevanju: prva pogodbena stranka), 

 

_____________________ , ______________, (Davčna številka: __________ , matična 

številka:_______), ki ga zastopa ______________  (v nadaljevanju: druga pogodbena stranka) 

 

in  

 

sklepajo naslednjo 

 

P O G O D B O  

 

o sofinanciranju promocije športnih društev in klubovMestne občine Koper v letu 2018 

 

1. člen 

 

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo: 

- da je prva pogodbena stranka v Uradnem listu RS, št. ________ z dne ______, objavila Javni razpis 

za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov Mestne občine Koper za leto 2018, 

- da se je druga pogodbena stranka prijavila na javni razpis iz prejšnje alinee tega člena, 

- da je bila prijava iz prejšnje alinee obravnavana v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju promocije 

športnih društev in klubov Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 20/2013), 

- da ima prva pogodbena stranka v proračunu za leto 2018 zagotovljena sredstva za sofinanciranje 

promocije športnih društev in klubov v letu 2018, 

- da je bila druga pogodbena stranka s sklepom zastopnika prve pogodbene stranke št. ________ z dne 

_________, izbrana za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov. 

 

2. člen 

 

Prva pogodbena stranka se zavezuje zagotoviti drugi pogodbeni stranki sredstva za izvedbo programa, v 

naslednji višini:____________. 

Druga pogodbena stranka se zavezuje, da bo programe izvedla strokovno in na najvišji kakovostni ravni. 

 

3. člen 

 

Prva pogodbena stranka bo sredstva iz prvega odstavka prejšnjega člena nakazovala na osnovi poročil, ki 

morajo vsebovati dokazila o namensko porabljenih sredstvih, ki jih je druga pogodbena stranka prejela iz 

naslova sofinanciranja športnih programov v MOK za tekoče leto, ter na osnovi drugih dokazil o 

porabljenih sredstvih za izvedbo programa, na TRR druge pogodbene stranke  št.:_____________. 

 

Sredstva iz postavke 2201-0001 bo prva pogodbena stranka nakazala drugi pogodbeni stranki praviloma 

v treh delih 30. dan od pravočasno prejetih delnih poročila, in sicer: 

 

- Prvo poročilo za obdobje od 1.1.2018 do 31.3.2018, katerega mora druga pogodbena stranka 

posredovati praviloma do 30.4.2018. 

 

- Drugo poročilo za obdobje od 1.4.2018 do 31.7.2018 katerega mora druga pogodbena stranka 

posredovati praviloma do 31.8.2018. 
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- Tretje oziroma zadnje poročilo mora druga pogodbena stranka posredovati najkasneje do 

30.11.2018. 

 

V primeru, da se poročila ne dostavijo v rokih opredeljenih v zadnji alineji prejšnjega odstavka tega 

člena, se sredstva po tej pogodbi ne nakažejo. 

4. člen 

 

Nakazana sredstva mora druga pogodbena stranka uporabiti samo za izvedbo programov, ki so predmet 

sofinanciranja po tej pogodbi. 

 

5. člen 

 

Prva pogodbena stranka opravlja nadzor nad izvajanjem programov, ki se sofinancirajo na podlagi te 

pogodbe, z rednimi napovedanimi obiski, ki se lahko opravijo najmanj enkrat v koledarskem letu, ter z 

nenapovedanimi obiski. Ob teh obiskih je druga pogodbena stranka na zahtevo prve pogodbene stranke 

dolžna omogočiti vpogled v vso dokumentacijo v zvezi z realizacijo programa, ki se sofinancira na 

podlagi te pogodbe. 

6. člen 

 

Prva pogodbena stranka zmanjša obseg sofinanciranja ali ustavi sofinanciranje, če ob obiskih iz 

prejšnjega člena te pogodbe ali če iz poročila o izvedbi programa druge pogodbene stranke izhaja, da se 

program ne izvaja tako kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi.  

 

Tak ukrep se izvede, če druga pogodbena stranka tudi po pisnem opozorilu prve pogodbene stranke ne 

začne pravilno izvajati programa. 

7. člen 

 

Druga pogodbena stranka je dolžna prvi pogodbeni stranki najkasneje do 28.02.2019 predložiti končno 

vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih programov, ki se sofinancirajo na podlagi te pogodbe. 

 

 

8. člen 

 

Druga pogodbena stranka mora v roku osmih dni po prejemu vseh izvodov pogodbe vrniti prvi 

pogodbeni stranki dva podpisana izvode te pogodbe. 

 

V primeru, da druga pogodbena stranka ne spoštuje roka iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko prva 

pogodbena stranka smatra, da druga pogodbena stranka odstopa od pogodbe. 

 

9. člen 

 

Druga pogodbena stranka mora v proračun prve pogodbene stranke vrniti že nakazana sredstva z 

zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi v naslednjih primerih: 

 

- če je bilo na podlagi poročil iz te pogodbe ugotovljeno, da je druga pogodbena stranka 

proračunska sredstva, nakazana na podlagi te pogodbe, nenamensko porabila, 

- če v roku ni oddala poročila iz sedmega člena te pogodbe, 

- če iz oddanega poročila iz sedmega člena te pogodbe izhaja, da je druga pogodbena stranka 

proračunska sredstva, nakazana na podlagi te pogodbe, nenamensko porabila. 
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10. člen 

 

 

Odgovorni osebi pogodbenih strank sta: 

- g. Sekule Popovič, za  prvo pogodbeno stranko; 

- g. __________, za drugo pogodbeno stranko; 

 

Odgovorni osebi pogodbenih strank sta pooblaščeni, da ju zastopajo v vseh vprašanjih, ki zadevajo 

izvedbo programa in sofinanciranja po tej pogodbi. Morebitno zamenjavo odgovornih oseb lahko 

pogodbenika izvršita samo sporazumno. 

 

11. člen 

 

Določbe pravilnika iz tretje alinee prvega člena te pogodbe, na podlagi katerega je ta pogodba tudi 

sklenjena, se uporabljajo neposredno. Druga pogodbena stranka s podpisom te pogodbe potrjuje, da je 

seznanjena z vsebino in določbami tega pravilnika. 

 

12. člen 

 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vsa morebitna nesoglasja reševali sporazumno. V primeru 

neuspele sporazumne rešitve, je za rešitev spora pristojno sodišče v Kopru. 

 

13. člen 

 

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo obe pogodbeni stranki, pod pogojem iz 8. člena te 

pogodbe. 

 

14. člen 

 

Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme prva pogodbena stranka dva (2) 

izvoda druga pa en (1) izvod. 

 

 

Štev.:                   Štev.:                                                 

Datum:                    Datum:                                               

 

Prva pogodbena stranka                           Druga pogodbena stranka                   

MESTNA OBČINA KOPER             _______________________              

                                                              

 

Župan                Zastopnik                                             

  BORIS POPOVIČ                     ____________________ 
 


