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……........................................................................................................................ (Naziv, naslov), ki 

jo/ga zastopa …………………………….. (zastopnik) 

matična številka: ………….……… 

identifikacijska številka za DDV: ……………………. 

(v nadaljevanju: upravljalec) 

 

in 

 

……...................................................................................................................... (Naziv, naslov), ki 

jo/ga zastopa ………………….………….. (zastopnik) 

matična številka: ………………… 

identifikacijska številka za DDV: ……………………. 

 (v nadaljevanju: izvajalec) 

 

 

skleneta naslednji 

 

 

DOGOVOR O IZVAJANJU PROGRAMA 1.1.2. 

 INTEGRACIJSKE ŠPORTNE URICE V VRTCIH ZA PREDŠOLSKE 

OTROKE, KI JIH IZVAJALCI PONUDIJO V SODELOVANJU Z VRTCI 
 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se je izvajalec prijavil na Javni razpis Mestne občine Ljubljana  za 

sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega 

programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2014, ter zbiranje predlogov za sofinanciranje 

Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

za leto 2014 (Uradni list RS, št. 98/13) za izvedbo naslednjih programov športa v prostorih objektov 

upravljalca (v nadaljevanju: programi športa):  

 

 1.1.2. Integracijske urice v vrtcih za predšolske otroke, ki jih izvajalci ponudijo v 

sodelovanju z vrtci  
 

2. člen 

 

S tem dogovorom se upravljalec in izvajalec dogovorita za izvajanje integracijskih športnih uric, ki 

bodo sofinancirani v sklopu Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana v času od 1. 9. 2014 

do 30. 6. 2015 pod naslednjimi pogoji: 

 izvajalec programa zagotovi, da bo vadnina za posamezen program športa ob  

sofinanciranju s strani Mestne občine Ljubljana za vadeče brezplačna.  

 izvajalec programa bo posamezne programe športa izvajal za otroke drugega starostnega 

obdobja (3-6 let) v dopoldanskem času. 

 

3.  

 

S tem dogovorom se upravljalec in izvajalec dogovorita za rezervacijo prostorov objektov upravljalca 

za izvajanje integracijskih športnih uric v sklopu Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana v 

času od 1. 9. 2014 do 30. 8. 2015 v navedenem spodnjem terminu za navedeno lokacijo. 
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ENOTA (naziv in naslov Enote) TERMIN: (dan, ura -od-do) ŠT. SKUPIN ŠT. OTROK 

        

        

        

        

        
 

                                         

4. člen 

 

Izvajalec se zavezuje vse objekte upravljalca ves čas uporabe uporabljati kot dober gospodar. Izvajalec 

se obvezuje, da se bo držal predpisanega hišnega reda upravljalca in skrbel, da ne pride do poškodbe 

rekvizitov in opreme na objektih upravljalca. Izvajalec se zavezuje povrniti vso škodo, ki bi po njegovi 

krivdi nastala na objektu in opremi v času uporabe navedenih objektov (uporaba v sklopu Letnega 

programa športa v Mestni občini Ljubljana in izven slednjega). Izvajalec bo vso morebitno škodo 

poravnal po izstavljenem računu upravljalca objekta. 

Za varnost vadečih v času vadbe je poleg upravljalca objekta odgovoren tudi izvajalec. 

 

5. člen 

 

Upravljalec in izvajalec se dogovorita, da sta za izvajanje tega dogovora odgovorna naslednja 

pooblaščena predstavnika: 

- na strani upravljalca, ____________________________________, ki je skrbnik pogodbe, 

- na strani izvajalca _______________________________________. 

 

6. člen 

 
Vse spremembe in dopolnitve tega dogovora se opredelijo v obliki pisnih aneksov k dogovoru. 

 

7. člen 

 

V primeru, da odgovorna oseba/ravnatelj vrtca utemeljeno presodi, da se program ne izvaja v skladu z 

načrtom, ali če izvajalec nalog ne opravlja strokovno, ima možnost prekinitve dogovora.  

Morebitne spore iz tega dogovora bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne 

rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

8. člen 

 

Ta dogovor je sklenjen in začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki in je sestavljen v treh 

enakih izvodih, od katerih prejme upravljalec dva izvoda, izvajalec pa en izvod. Dogovor se sklepa za 

določen čas do ___________________.  

 

  
Datum: Datum: 
 

 

 

Izvajalec 
 

Upravljalec 
 

  
Žig Žig 


