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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 1.2.5.2. 

 ŠPORTNI PROGRAMI V POUKA PROSTIH DNEVIH (POČITNIŠKI 

PROGRAMI) ZA ŠOLOOBVEZNE OTROKE, KI JIH IZVAJALCI 

PONUDIJO V SODELOVANJU Z OSNOVNIMI ŠOLAMI 
 

 

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):  

 

 1.2.5.2. Športni programi v pouka prostih dnevih (počitniški programi) za šoloobvezne 

otroke, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami.  
 

2. člen 

 

S tem dogovorom se upravljalec in izvajalec dogovorita za izvajanje programov športa, ki bodo 

sofinancirani v sklopu Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana v času od 1. 1. 2014 do 31. 

12. 2014 pod naslednjimi pogoji: 

 Prejemnik se obvezuje, da bo premoženjska korist, ki jo prejemnik prejme na podlagi 

pogodbe z MOL, bodisi v obliki denarnih sredstev bodisi v obliki brezplačne uporabe 

prostora, v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov. 

 

 Prejemnik se obvezuje, da se bo prejeta premoženjska korist odrazila v sorazmerno nižji 

ceni programa za končnega uporabnika. 

 

3.  

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

za izvajanje programov športa v sklopu Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana v času od 

1. 9. 2014 do 30. 8. 2015 v navedenem spodnjem terminu  za navedeni športni objekt. 
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Naziv programa: (naziv skupine programa,_______________________________________         _______      

športna panoga, starostna kategorija)  

   

Termin: (termin: od-do, ura: od-do)___________________________________ ___________        ______          

                                    

Objekt: (naziv objekta, prostor)_____________________________________        _______           ____ 

 

 

Naziv programa: (naziv skupine programa,_______________________________________         _______      

športna panoga, starostna kategorija)  

   

Termin: (termin: od-do, ura: od-do)___________________________________ ___________        ______          

                                    

Objekt: (naziv objekta, prostor)_____________________________________        _______           ____ 

                                         

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 oseb v času vadbe je odgovoren 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 

 

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 


