JR 2022 vzorec pogodbe
MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan,
matična številka: 5874424,
ID za DDV: SI40016803,
(v nadaljevanju: prva pogodbena stranka),
_____________________ , ______________, ki ga zastopa _____________,
matična številka:_______,
davčna številka: __________ ,
(v nadaljevanju: druga pogodbena stranka)
in
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000
Koper, ki ga zastopa direktor Duško Madžarović,
matična številka: 1870998,
ID za DDV: SI43277675,
(v nadaljevanju: tretja pogodbena stranka)
sklepajo naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju športnih programov v letu 2022
1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:
- da je prva pogodbena stranka v Uradnem listu RS, št. _____ z dne _______, objavila Javni
razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2022;
- da se je druga pogodbena stranka prijavila na javni razpis iz prejšnje alineje tega člena;
- da je bila prijava iz prejšnje alineje obravnavana v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini
Koper (Uradni list št. 671-98/2019 z dne 19. 12.2019) in Pogoji, merili in normativi za
vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper, skladno s sklepom Župana št.
671-100/2019 z dne 22. 1.2022;
- da ima prva pogodbena stranka v proračunu za leto 2022 zagotovljena sredstva za
sofinanciranje športnih programov;
- da je bila druga pogodbena stranka s sklepom zastopnika prve pogodbene stranke št.
________ z dne _________, izbrana za sofinanciranje programov,
- da je prijava na javni razpis sestavni del te pogodbe,
- da druga pogodbena stranka ni subjekt za katerega velja omejitev poslovanja po 35. členu
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in 158/20).
2. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje programa oziroma projekta na področju športa (naziv:)
»__________«, izbranega na Javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini
Koper za leto 2022. Sredstva za sofinanciranje programa se zagotovijo iz sredstev proračuna
Mestne občine Koper skladno z določili Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022
(Uradni list RS, št. 3/21) in Odloka o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Koper za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 204/2021).
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Prva pogodbena stranka se zavezuje za spodaj navedene vsebine športnih programov zagotoviti
drugi pogodbeni stranki sredstva, v naslednji višini:
Proračunska postavka in vsebina programa (n)*

Število PU
ur/točk

Odobrena
Sredstva v €

2193 (1)* … interesna športna vadba predšolskih otrok
2193 (3)* … interesna vadba šoloobveznih otrok
2193 (5)* … interesna vadba mladine
2193 (7)* … interesna vadba študentov
2195 (1)* … športna rekreacija odraslih
2195 (2)* … šport invalidov
2197 (1)* … kakovostni šport
2197 (2)* … vrhunski šport
2198 (1)* … tekmovalni šport otrok usmerjen v kakovostni in vrhunski šport
2198 (2)* … tekmovalni šport mladine usmerjen v kakovostni in vrhunski šport
2199 (1)* … drugi nameni (izobraževanje, usposabljanje, spopolnjevanje informatika, založništvo, raziskov.dejavnost
2200 (1)* … najemnine športnih objektov (šolske telovadnice, ostali
objekti)

interesna športna vadba predšolskih otrok

interesna vadba šoloobveznih otrok

interesna vadba mladine

interesna vadba študentov

športna rekreacija odraslih

šport invalidov

kakovostni šport

vrhunski šport

tekmovalni šport otrok usmerjen v kakovostni in vrhunski šport

tekmovalni šport mladine usmerjen v kakovostni in vrhunski šport
2200 (2)** … najemnine športnih objektov (Bonifika, Burja, OŠ Koper, OŠ
Anton Ukmar, OŠ Dušana Bordona, STŠ)

interesna športna vadba predšolskih otrok

interesna vadba šoloobveznih otrok

interesna vadba mladine

športna rekreacija odraslih

šport invalidov

kakovostni šport

vrhunski šport

tekmovalni šport otrok usmerjen v kakovostni in vrhunski šport

tekmovalni šport mladine usmerjen v kakovostni in vrhunski šport
2200 (3)** … uporaba športnih objektov (ŠRC Bonifika, Dekani, bazen,
ostali objekti)

interesna športna vadba predšolskih otrok

interesna vadba šoloobveznih otrok

interesna vadba mladine

interesna vadba študentov

športna rekreacija odraslih

šport invalidov

kakovostni šport

vrhunski šport

tekmovalni šport otrok usmerjen v kakovostni in vrhunski šport

tekmovalni šport mladine usmerjen v kakovostni in vrhunski šport

Druga pogodbena stranka pa se zavezuje, da bo zgoraj navedene programe izvedla strokovno in
na najvišji kakovostni ravni.
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3. člen
Prva pogodbena stranka bo na podlagi izvedenih vsebin športnih programov sredstva iz prvega
odstavka prejšnjega člena nakazovala ločeno po posameznih vsebinah na TRR druge pogodbene
stranke s št.:_____________ , ob tem pa se upoštevajo naslednji pogoji:
-

sredstva iz postavke 2193, 2197 in 2198 bo ob upoštevanju proračunskih možnosti prva
pogodbena stranka nakazala drugi pogodbeni stranki 30. dan od pravočasno prejetega
delnega poročila (praviloma mesečnega) ali najkasneje do __________, v katerem morajo biti
navedeni vsebina in obseg realizacije programa v posameznem obdobju (izvedene ure
vadbe, ipd); druga pogodbena stranka mora poročilo predložiti v potrditev tretji
pogodbeni stranki in ga nato dostaviti prvi pogodbeni stranki. Poročila za programe
izvedene vključno z mesecem ________ morajo biti dostavljena najkasneje do 15. dne v
mesecu __________, poročila za meseca _________ in _________ mora biti oddano najkasneje do
15. dne v mesecu _________;

-

sredstva iz postavke 2195 bo prva pogodbena stranka nakazala drugi pogodbeni stranki
30. dan od prejetega poročila v katerem morajo biti navedeni vsebina in obseg realizacije
programa v posameznem obdobju (izvedene ure vadbe, ipd); druga pogodbena stranka
mora poročilo predložiti v potrditev tretji pogodbeni stranki in ga nato dostaviti prvi
pogodbeni stranki najkasneje do __________.

-

sredstva iz postavke 2199 bo prva pogodbena stranka nakazala drugi pogodbeni stranki
30. dan od prejema zahtevka in poročila o realizaciji vsebine programa, ki ga potrdi tretja
pogodbena stranka; tako potrjen zahtevek in poročilo o realizaciji je druga pogodbena
stranka dolžna dostaviti prvi pogodbeni stranki najkasneje do ____________;

-

sredstva iz postavke 2200 bo ob upoštevanju proračunskih možnosti prva pogodbena
stranka nakazala drugi pogodbeni stranki 30. dan od pravočasno prejetega mesečnega
poročila ali najkasneje do ____________ z dokazilom o uporabi vadbenega prostora, vsaj do
višine sredstev, ki jih prva pogodbena stranka zagotovi v skladu s to pogodbo; poročilo je
druga pogodbena stranka dolžna predložiti v potrditev tretji pogodbeni stranki in ga nato
dostaviti prvi pogodbeni stranki. Poročila za programe izvedene vključno z mesecem
_________ morajo biti dostavljena najkasneje do 15. dne v mesecu ________, poročilo za
meseca _________ in __________ mora biti oddano najkasneje do 15. dne v mesecu __________.

Ne glede na določila o izplačilih iz prejšnjih odstavkov tega člena se lahko sredstva po prejetem
delnem poročilo (praviloma mesečnem), v katerem morata biti navedena vsebina in obseg
realizacije programa v posameznem obdobju (izvedene ure vadbe, ipd.), izplačajo v roku petih
dni od prejetega poročila, če iz poročila izhaja, da je od izvedene aktivnosti preteklo več kot 30
dni.
Za priznane ure vadbe na javnih športnih objektih, postavka 2200, skleneta druga in tretja
pogodbena stranka posebno pogodbo, s katero uredita medsebojna razmerja.

4. člen
Nakazana sredstva mora druga pogodbena stranka uporabiti samo za izvedbo programov, ki so
predmet sofinanciranja po tej pogodbi. Druga pogodbena stranka je dolžna prvi pogodbeni
3

JR 2022 vzorec pogodbe
stranki, takoj sporočiti vse spremembe, ki bi lahko vplivale na realizacijo vsebin, določenih s to
pogodbo, in so lahko vzrok za prekinitev pogodbe.

V primeru, da druga pogodbena stranka nima poravnanih obveznosti do upravljavcev stvarnega
premoženja v lasti prve pogodbene stranke iz naslova uporabe tega premoženja za izvajanje
letnega programa športa, lahko prva pogodbena stranka sofinanciranje po tej pogodbi zaustavi.
Ustavitev in nadaljevanje sofinanciranja s strani prve pogodbene stranke se lahko uvede na
podlagi obvestila upravljavca stvarnega premoženja o neporavnanih oziroma poravnanih
obveznostih druge pogodbene stranke do premoženja v upravljanju.
Prva pogodbena stranka lahko ravna skladno z drugim in tretjim odstavkom tega člena ne glede
na to, da obveznost druge pogodbene stranke do upravljavcev stvarnega premoženja v lasti prve
pogodbene stranke ne nastaja iz naslova sofinanciranja programa po tej pogodbi.
V primeru, da druga pogodbena stranka obveznosti iz drugega odstavka tega člena ne poravna do
31. 12.2022, prva pogodbena stranka šteje, da se je druga pogodbena stranka odpovedala pravici
do izplačila preostanka dodeljenih sredstev po tej pogodbi.

5. člen
Prva in tretja pogodbena stranka opravljata nadzor nad izvajanjem programov, ki se sofinancirajo
na podlagi te pogodbe, tudi 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 ali tretje 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 tretje pogodbene stranke o teh obiskih 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 ali tretje
pogodbene stranke ne začne pravilno izvajati programa.
7. člen
Druga pogodbena stranka je dolžna tretji pogodbeni stranki najkasneje do 31. 01. 2023 predložiti
na predpisanem obrazcu, ki ga pripravi tretja pogodbena stranka, končno vsebinsko in finančno
poročilo izvedenih programov, ki se sofinancirajo na podlagi te pogodbe.
Po potrditvi poročila iz prejšnjega odstavka s strani tretje pogodbene stranke, ga je druga
pogodbena stranka dolžna posredovati prvi pogodbeni stranki, vendar najkasneje do 28. 2. 2023.
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8. člen
V skladu z 11. členom pravilnika iz tretje alineje prvega člena te pogodbe mora druga pogodbena
stranka v osmih dneh po prejemu pogodbe vrniti podpisane izvode pogodbe Uradu za družbene
dejavnosti Mestne občine Koper.
V primeru, da druga pogodbena stranka ne spoštuje roka iz prejšnjega odstavka tega člena, se jo
pisno pozove k vrnitvi podpisanih izvodov pogodbe.
Če druga pogodbena stranka v roku osmih dni od dneva prejema pisnega poziva iz prejšnjega
odstavka tega člena ne dostavi pristojnemu organu podpisanih izvodov pogodbe, se šteje, da je
izvajalec odstopil od prijave na javni razpis.
9. člen
Druga pogodbena stranka mora v proračun prve pogodbene stranke vrniti že nakazana sredstva
z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi vred, obračunanimi od dneva prejema sredstev dalje
v naslednjih primerih:
- če je bilo na podlagi poročila iz 5. člena te pogodbe ugotovljeno, da je druga pogodbena
stranka proračunska sredstva, nakazana na podlagi te pogodbe, nenamensko porabila;
- če v roku ni oddala končnega poročila iz 7. člena te pogodbe;
- če iz oddanega končnega poročila iz 7. člena te pogodbe izhaja, da je druga pogodbena
stranka proračunska sredstva, nakazana na podlagi te pogodbe, nenamensko porabila;
- v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja katerega koli od razpisnih pogojev za
kandidiranje na javnem razpisu.

10. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da so za izvajanje te pogodbe odgovorni (skrbniki pogodbe):
-

s strani prve pogodbene stranke: Timotej Pirjevec, e-naslov: timotej.pirjevec@koper.si,
tel.: 05 6646239,
s strani druge pogodbene stranke: ________________________________,
s strani tretje pogodbene stranke: ________________________________ ,

Odgovorne osebe pogodbenih strank so pooblaščene, da jih zastopajo v vseh vprašanjih, ki
zadevajo izvedbo programa in sofinanciranja po tej pogodbi. Morebitno zamenjavo odgovornih
oseb lahko pogodbeniki izvršijo s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki.
Kontaktna oseba prve pogodbene stranke je Sekule Popović, e-naslov: sekule.popovic@koper.si,
tel: 05 6646235.
11. člen
Druga pogodbena stranka se zavezuje, da bo v slovenski in mednarodni javnosti navajala prvo
pogodbeno stranko kot sofinancerja programa oz. projekta iz 1. člena te pogodbe.
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12. člen
V primeru, da je pri izvedbi javnega razpisa, za izbor druge pogodbene stranke ali pri izvajanju te
pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, zastopniku ali
posredniku prve pogodbene stranke, uslužbencu občinske uprave, funkcionarju, predstavniku ali
članu politične stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev tega posla ali
za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je prvi pogodbeni stranki povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku prve
pogodbene stranke, uslužbencu občinske uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu
politične stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku,
je ta pogodba nična (14. člen ZIntPK, Uradni list RS št. 69/11-UPB2 in 158/20).
-

Prva pogodbena stranka bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja
iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe
iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.

13. člen
Določbe pravilnika iz tretje alineje 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.

14. člen
Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo vsa morebitna nesoglasja reševale sporazumno. Če
sporazumne rešitve ne bi bilo mogoče doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru.
15. člen
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe
pogodbeni stranki. Dogovori, ki niso sklenjeni v obliki aneksa k tej pogodbi, so nični.

16. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbe s strani vseh pogodbenih strank.
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme prva pogodbena stranka
dva (2) izvoda druga in tretja pogodbena stranka po en (1) izvod.
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Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE MESTNA OBČINA KOPER
KOPER
direktor
župan
Duško Madžarović
Aleš Bržan

Številka:
Datum:
DRUGA POGODBENA STRANKA
zastopnik
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