
DOKAZILA IN PRILOGE OVOJ ŠT. 4 
 
Priloge in dokazila, kolikor jih zahteva besedilo razpisa, naložite v skenirani obliki oz. 
priložite vlogi v papirni obliki: 
1. Dogovor o načinu izvajanja interesne športne vzgoje: izvajalci interesne športne vzgoje v 
času po pouku ali v pouka prostih dnevih (počitniški programi), ki bodo interesno športno 
vzgojo izvajali na osnovnih šolah, morajo predložiti kopijo dogovora med izvajalcem in 
osnovno šolo, iz katerega bo razvidno, da osnovna šola soglaša z izvajanjem v dogovoru 
navedenega programa interesne športne vzgoje na dogovorjeni lokaciji, v dogovorjenem 
terminu in po dogovorjeni ceni na udeleženca programa. V ceni na udeleženca mora biti 
poleg ostalih stroškov upoštevana tudi brezplačna uporaba športnega objekta. V ceni na 
udeleženca med prihodki ne sme biti upoštevano morebitno sofinanciranje programa s 
strani MOL. Glej Vzorec 1; za program 1.2.5.1., Obrazec 2 

2. Potrdilo o članstvu v nacionalni panožni športni zvezi, če ni registriran za športno 
dejavnost; za program 1.2.3. in 1.2.4., oboje Obrazec 1 

3. Opis načina zagotavljanja kadrovskih in organizacijskih pogojev za uresničevanje na 
razpis prijavljenih programov; OBVEZNO!!! vsi  

4. Zdravstvena potrdila za 80 urne programe- izvajalec mora z ustreznimi zdravstvenimi 
potrdili dokazati, da gre za otroke in mladino s posebnimi potrebami; za program 
1.2.5.4., Obrazec 2 

5. Kopija konzorcijske pogodbe, če obstaja konzorcij; 
6. Soglasje po določilih 53. člena Zakona o športu za izvajalce velikih mednarodnih 

prireditev; za program 3.4.5., Obrazec 9 
7. Potrdilo o vključenosti v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih 

panožnih športnih zvez; za program 1.5., Obrazec 8 
8. Mnenje najvišjega strokovnega organa panožne športne zveze o izvajalcu in trenerju za 

program posamezne mestne panožne športne šole; za program 1.5., Obrazec 8 
9. Dolgoročen program organiziranosti in delovanja mestnih panožnih športnih šol, ki ga je 

za posamezno športno panogo sprejel najvišji strokovni organ panožne športne zveze; za 
program 1.5., Obrazec 8 

10. Individualen štiriletni program za posamezno mestno panožno športno šolo, namenjen 
izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in vrhunski šport, v 
katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program, 
materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa; za program 1.5., Obrazec 8 

11. Dokazilo o zaposlitvi trenerja pri vlagatelju za polni delovni čas za delo v klubu za 
program 1.5., Obrazec 8 

12. Kopije izjav športnih društev s sedežem v MOL, s katerimi potrjujejo, da bodo v letu 2010 
izvajala svoje programe v okviru zveze športnih društev; za program 3.1., Obrazec 6 

13. Prednostni vrstni red programov mestnih panožnih športnih šol, ki ga določi najvišji 
strokovni organ športne zveze; za program 1.5., Obrazec 8 

 



Vzorec 1 
 
……............................................................................................. (Naziv osnovne šole, naslov), 
ki jo zastopa ………………….. (zastopnik) 
matična številka: ……………… 
identifikacijska številka za DDV: …………………. 
(v nadaljevanju: OŠ) 
 
in 
 
ime in priimek oz. naziv pravne osebe ____________________________________________, 
naslov, ____________________________________________________________________, 
ki ga zastopa ________________________________________________________________. 
Matična številka: _____________________________ 
identifikacijska številka za DDV/davčna številka: _____________________________ 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
skleneta naslednji 
 

 
 

D O G O V O R  
O UPORABI ŠPORTNEGA OBJEKTA 

 
za izvedbo programov, ki jih določa MOL, v skladu z Merili o sofinanciranju 
programov športa, za sezono 2010/2011, to je od 1.9. 2010 do 30.8.2011 

 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na ustreznem razpisu MOL za leto 
2010 za sofinanciranje programa(ov), ki jih določa MOL v skladu z Merili o sofinanciranju 
programov športa v vsakoletnem programu. 
 
V okviru programa MOL ima izvajalec odobrenih ……………. ur za šolsko leto 2010/11 
oziroma ………. ur na teden. 
 
Izvajalec bo za uporabo objektov izven programa MOL za tekoče leto in koriščenje dodatnih 
uslug plačal uporabo po ceniku OŠ. 
 
Glede na to, da MOL zagotavlja za izvajanje programa oz. vadbe garderobo in objekt, ki mora 
biti opremljen in v skladu s predpisi za izvajanje tovrstne vadbe, se izvajalcu vse dodatne 
usluge in uporaba dodatnih prostorov, ki jih naroča pri OŠ, zaračunajo po ceniku. 
 
S tem dogovorom se OŠ in izvajalec dogovorita, da bo izvajalec za izvajanje s strani MOL 
izbranih programov športa v navedenem/ih terminu/ih brezplačno uporabljal navedeni/e 
športni/e objekt/e. 
 

2. člen 
 

Izvajalec bo v letu 2010 v okviru programa MOL izvajal sledeče programe športa: 

Naziv programa: _______________________________________________ 



Termin: _______________________________________________ 
Objekt _______________________________________________ 
 

Naziv programa: _______________________________________________ 
Termin: _______________________________________________ 
Objekt _______________________________________________ 
 

Naziv programa: _______________________________________________ 
Termin: _______________________________________________ 
Objekt _______________________________________________ 
 

3. člen 
 
Izvajalec se zavezuje vse objekte uporabljati kot dober gospodar. Izvajalec se obvezuje, da se 
bo držal predpisanega hišnega reda in skrbel, da ne pride do poškodbe rekvizitov in opreme 
na objektih OŠ. Izvajalec se zavezuje povrniti vso škodo, ki bi po njegovi krivdi nastala na 
objektu in opremi v času uporabe navedenih objektov (program MOL in izven programa 
MOL). Izvajalec bo vso morebitno škodo poravnal po izstavljenem računu OŠ. 
 
Za varnost oseb v času vadbe je odgovoren izvajalec. 
 
OŠ in izvajalec se dogovorita, da sta za izvajanje tega dogovora odgovorna naslednja 
pooblaščena predstavnika: 

- na strani OŠ, __________________, ki je skrbnik pogodbe, 
- na strani izvajalca __________________________________ . 

 
4. člen 

 
OŠ bo račun za uporabo dodatno najetih terminov in dodatno izvršene usluge izstavljal do 15. 
v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolžan račun plačati v roku 8 dni po izdaji računa. 
 
V kolikor izvajalec dodatno najetih terminov za treninge, tekme ter usluge za izvedbo tekem 
ne plača v dogovorjenem roku, OŠ ne bo izdajal soglasja za izvedbo tekem in ne bo dovolil 
uporabe objektov. 

 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne 
rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

5. 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 OŠ dva izvoda, izvajalec pa en izvod. 
 
  
Datum: Datum: 
 
 

 

izvajalec OŠ 
  
Žig Žig 


