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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 REZERVACIJI  

ŠPORTNEGA OBJEKTA ZA IZVEDBO  

VELIKIH MEDNARODNIH TEKMOVANJ IN PRIREDITEV 

 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se je  izvajalec prijavil na Javni razpis za sofinanciranje programov, 

dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana za leto 2014 (Uradni list RS, št. __/__) za izvedbo naslednjih programov športa v prostorih 

objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: programi športa):  

 

Obkroži črko pred programom! 

 

a) 3.4.6.1.  Atletski miting Ljubljane 

b) 3.4.6.2.  Kolesarstvo-Dirka po Sloveniji 

c) 3.4.6.3.  Odprto prvenstvo Ljubljane v tenisu 

d) 3.4.6.4. Svetovni pokal v gimnastiki 

e) 3.4.6.5.  Svetovni pokal v kajaku 

f) 3.4.6.6.  Svetovno prvenstvo v kolesarstvu za amaterje 

g) 3.4.6.7.  Tek na Šmarno goro 

h) 3.4.6.8.  Judo Nagaoka 2014 

i) 3.4.6.9.  Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastiki 

j) 3.4.6.10. 34. Mednarodni plavalni miting Ilirija 2014 

k) 3.4.6.11. 39. Pokal mesta Ljubljane 
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l) 3.4.6.12. Druga tekmovanja in prireditve 

m) 3.4.6.13. Evropska ligaška in pokalna tekmovanja 

n) 3.4.7. Mednarodna dejavnost (Nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5. Mest) 

 

2. člen 

 

S tem dogovorom se upravljalec objekta in izvajalec dogovorita za rezervacijo prostorov za izvajanje 

programov športa v sklopu Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2014 v času od 

_______ do ________ v navedenem/ih spodnjem/ih terminu/ih  za navedeni/e športni/e objekt/e v lasti 

MOL. 

 

 

Naziv razpisanega programa: ___________________         __________________ 

                                                                   (oznaka programa-3.4.6.1, 3.4.6.2…) 

 

Naziv programa: __________________                                  ______________ 

                                                   (naziv prireditve, tekmovanja) 

 

Termin: ___________________________________         ______         ______ 

                                       (dan, mesec, ura) 

 

Objekt: _____________________________________        ______           ____ 

                                       (naziv objekta, prostor)        

 

3. člen 

 

Izvajalec bo za uporabo objektov za programe športa, ki ne sodijo v okvir izvajanja programov 

Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2014, za koriščenje dodatnih prostorov 

in/ali terminov uporabe prostorov objektov za treninge, tekme in/ali za dodatne storitve upravljalca v 

času veljavnosti tega dogovora plačal uporabo prostorov in/ali storitev upravljalca v skladu z 

veljavnim cenikom upravljalca objekta. 

 

 

4. člen 

 

Upravljalec objekta/ov bo račune za uporabo objektov za programe športa, ki ne sodijo v okvir 

izvajanja programov Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2014, za koriščenje 

dodatnih prostorov in/ali terminov uporabe prostorov objektov za treninge, tekme in/ali za dodatne 

storitve upravljalca izstavljal do 15. v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolžan račun plačati v 

roku 8 dni po prejemu posameznega računa. 

 

V kolikor izvajalec stroškov za uporabo objektov za programe športa, ki ne sodijo v okvir izvajanja 

programov Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2014, za koriščenje dodatnih 

prostorov in/ali terminov uporabe prostorov objektov za treninge, tekme in/ali za dodatne storitve 

upravljalca ne plača v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena, upravljalec ne bo izdal 

soglasja za izvedbo nadaljnjih predvidenih dodatnih terminov za treninge oziroma tekme.  

 

5. 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 
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programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2014 in izven slednjega). Izvajalec bo vso 

morebitno škodo poravnal po izstavljenem računu upravljalca objekta. 

 

Za varnost oseb v času vadbe je odgovoren izvajalec. 

 

 

6. 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 __________________________. 

 

 

7. člen 

 

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

 

 

8. 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. 

 

 

 

9. 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 

 


