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1. DOKAZILA IN PRILOGE OVOJ ŠT. 4 
 
Priloge in dokazila priložite v kolikor jih zahteva besedilo razpisa: 
- 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 I.b. a) 

- Potrdilo o članstvu v nacionalni panožni športni zvezi; za program I.a., če ni registriran 
za športno dejavnost 

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

- Zdravstvena potrdila za 80 urne programe- izvajalec mora z ustreznimi zdravstvenimi 
potrdili dokazati, da gre za otroke in mladino s posebnimi potrebami; za program I.b. c) 

- Kopija konzorcijske pogodbe;  
- Kopija pogodbe o izvajanju strokovnega usposabljanja; za program I.g 
- Potrdilo o potrjenosti program strokovnega usposabljanja s strani ustrezne strokovne 

institucije; za program I.g 
- Soglasje pristojnega organa za izvedbo mednarodnega tekmovanja in prireditve kot so 

svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali in zaključki mednarodnih ligaških 
tekmovanj, ki se izvajajo na območju MOL in so uvrščeni v letni program športa, ter 
drugega tekmovanja in prireditve; za program I.i 

- Soglasje po določilih 53. člena Zakona o športu za izvajalce velikih mednarodnih 
prireditev; za program I.i 
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Vzorec 1  
 
……............................................................................................. (Naziv osnovne šole, naslov), 
ki jo zastopa ………………….. (zastopnik) 
matična številka: ……………… 
identifikacijska številka za DDV: …………………. 
(v nadaljevanju: OŠ) 
 
in  
 
ime in priimek oz. firma _________________________________________________, 
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 

 
 

1. člen 
 
OŠ jemlje na znanje, da želi izvajalec za leto 2009 kandidirati na ustreznem razpisu MOL za 
sofinanciranje programa(ov) interesne športne vzgoje v času po pouku ali v pouka prostih 
dnevih (počitniški programi), ki je/so naveden/i v 2. členu te pogodbe (v nadaljevanju: 
programi športa). 
 
S tem dogovorom se OŠ in izvajalec dogovorita, da bo izvajalec, v kolikor bo na navedenem 
razpisu uspešen, za izvajanje izbranih programov športa v navedenem/ih terminu/ih 
brezplačno uporabljal navedeni/e športni/e objekt/e.  
 

2. člen 
 

Izvajalec bo v letu 2009 izvajal sledeče programe športa:  

Naziv programa: _______________________________________________ 
Termin: _______________________________________________ 
Objekt _______________________________________________ 
Ceni na udeleženca programa _____________________________________ 
 

Naziv programa: _______________________________________________ 
Termin: _______________________________________________ 
Objekt _______________________________________________ 
Ceni na udeleženca programa _____________________________________ 
 

Naziv programa: _______________________________________________ 
Termin: _______________________________________________ 
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Objekt _______________________________________________ 
Ceni na udeleženca programa _____________________________________ 
(če je programov več, izpolnite še en dogovor) 

 
3. člen 

 
Izvajalec se zavezuje navedene objekte uporabljati kot dober gospodar.  
 
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 

 
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 
 
 
 
 


