POGODBA

OVOJ ŠT. 5

V priloženem vzorcu pogodb so podani vsi splošni pogoji pogodbe, ki jo bo AS sklenila z
izbranim vlagateljem.
AS ne bo bistveno spreminjala splošnih pogojev pogodbe po pričetku tega javnega razpisa.
Vlagatelji morajo izpolniti, ožigosati in podpisati en izvod pogodbe.
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Agencija za šport Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa v.d. direktorja
Dušanka Kolčan
matična številka: 5590566000
identifikacijska številka za DDV: SI34199063
(v nadaljevanju: AS)
in
ime in priimek oz. firma _________________________________________________,
naslov, ____________________________________________________________________,
ki ga zastopa ________________________________________________________________.
Matična številka: _____________________________
identifikacijska številka za DDV/davčna številka: _____________________________
(v nadaljevanju: prejemnik)
skleneta naslednjo

P O G O D B O - VZOREC
O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2009 V ŠOLSKEM LETU 2009 / 2010

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil prejemnik s sklepom šifra ______________ z dne
_____________ na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov letnega programa
športa v MOL za šolsko leto 2009/ 2010 (Uradni list RS, št. 37/2009) izbran za izvajalca
programov letnega programa športa v MOL za leto 2009.
Izbrani programi (v nadaljevanju: program športa) za sofinanciranje so navedeni v 2. členu te
pogodbe, program športa z dodeljeno pravico uporabe ur športnih objektov v lasti MOL je
naveden v 3. členu te pogodbe.
S to pogodbo se AS zavezuje sofinancirati program športa in zagotoviti uporabo športnih
objektov v lasti MOL za program športa, kot je navedeno v 2. in 3. členu te pogodbe.
S to pogodbo se prejemnik zavezuje izvajati del programa športa, ki je naveden v 2. in 3.
členu te pogodbe, ki ga je potrebno izvesti v letu 2009.
Prejemnik se zavezuje, da bo program športa, ki je predmet te pogodbe, izvedel v skladu s
strokovno doktrino in v skladu z opisom vsebine iz prijave na javni razpis šifra _________ z
dne ________, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe, najkasneje do 31.12.2009.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v izogib nejasnostim v tej pogodbi za navedbo
razpisanih programov uporablja skrajšane oznake programov. Seznam oznak in polnih imen
programov je naveden v prilogi, ki je sestavni del te pogodbe.
2. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo AS v letu 2009 za izbrane prejemnikove programe
prispevala skupaj _____________________.
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Oznaka razpisanega programa:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________

Znesek
______________________
______________________
______________________
______________________

V primeru, da bodo dejanski (končni) stroški izvedbe program športa nižji od ocenjene
vrednosti iz prvega odstavka tega člena, se delež sofinanciranja AS sorazmerno zniža.
3. člen
AS bo prejemniku za izvedbo programa(ov) športa zagotovila _________ ur brezplačne
uporabe športnega objekta v lasti MOL, ki je upravljanju OŠ oziroma ŠRC Zavod Tivoli (v
nadaljevanju: upravljalec). Ocenjena vrednost zagotovljenih ur brezplačne uporabe športnega
objekta znaša ____________-.
Naziv programa:
Objekt
Obseg ur
1. ______________
___________________________________
__________
V primeru višje sile lahko upravljalec športnih objektov po potrebi tudi ustrezno zmanjša ali
omeji skupno število ur oziroma število ur po posameznem objektu iz te pogodbe.
4. člen
AS bo sredstva za sofinanciranje izvajanja programa športa do dogovorjene višine _________
za leto 2009 nakazala na prejemnikov transakcijski račun pri ______________, št.
______________, 30. dan po prejemu posameznega zahtevka za izplačilo. Sredstva,
dodeljena ______________ za leto 2009, morajo biti porabljena v letu 2009. Vsota vseh
posameznih zahtevkov za izplačilo in izplačanih obrokov ne more preseči zneska
______________.
Prejemnik mora na naslov AS dostaviti zahtevek za izplačilo najkasneje do 15.11.2009.
Prejemnik mora na naslov AS dostaviti poročilo o izvedenem projektu najkasneje do
15.11.2009.
Prejemnik bo projekt izvajal v skladu s predloženim planom dela in bo najkasneje do
10.04.2010 oddal končno vsebinsko in finančno poročilo o celotnem izvajanju programa
športa za leto 2009 in kopijo letnega poročila, ki ga predloži AJPES.
V končnem vsebinskem in finančnem poročilu o celotnem izvajanju programa športa za leto
2009 mora prejemnik jasno in natančno navesti za kakšen znesek je posamezen izvajan
program za končnega uporabnika cenejši zaradi sofinanciranja AS ali uporabe športnega
objekta v lasti MOL.
5. člen
Prejemnik mora za znesek sofinanciranja programa športa s strani AS ob zahtevku za izplačilo
in poročilu o izvajanju projekta predložiti AS fotokopije računov oziroma drugih
knjigovodskih listin, ki vsebinsko utemeljujejo nastale stroške. Samo dejansko nastali in
plačani stroški (izdatki) v času trajanja programa športa, z dokazili o plačilu, se štejejo za
upravičene za sofinanciranje. Neupravičeni stroški izvedbe programa športa vedno
predstavljajo breme, ki ga nosi prejemnik. Da so stroški v okviru tega programa športa
upravičeni:
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-

morajo dejansko nastati;
niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev programa športa.
6. člen

V primeru, da prejemnik ne predloži poročila v pogodbeno določenem roku, AS pisno pozove
prejemnika k predložitvi poročila in določi nov rok za predložitev poročila. Če prejemnik ne
predloži poročila v zahtevanem roku, AS lahko odstopi od pogodbe. V tem primeru je
prejemnik dolžan povrniti AS vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
AS se zavezuje, da bo prejeto poročilo potrdila vsakokrat v 8 dneh od prejema, ali pa bo v tem
roku prejemnika pisno obvestila o svoji zahtevi za dopolnitev oz. spremembo poročila.
Če AS sklene, da je potrebno poročilo dopolniti oz. spremeniti, določi prejemniku primeren
rok, v katerem mora le-ta predložiti dopolnjeno ali spremenjeno poročilo.
Če prejemnik ne predloži dopolnjenega ali spremenjenega poročila o opravljenem delu oz.
porabi sredstev v zahtevanem roku ali če dopolnjeno ali spremenjeno poročilo še vedno ne bo
ustrezno, AS lahko odstopi od pogodbe. V tem primeru je prejemnik dolžan povrniti AS vsa
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
Skrbnik pogodbe na strani AS bo ob predložitvi končnega poročila preveril skladnost višine
dodeljenih proračunskih sredstev AS z višino dejanskih stroškov za izvedbo programa športa.
V primeru, da AS ugotovi, da je bilo prejemniku izplačano več sredstev kot jih je dejansko
porabil za izvedbo programa športa, da je delež financiranja programa športa s strani AS višji,
kot je dogovorjeno s to pogodbo ali, da sredstva niso bila uporabljena za namen, dogovorjen s
to pogodbo, se prejemnik zavezuje, da bo AS povrnil neupravičeno prejeta sredstva v
ugotovljeni višini skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do
dneva vračila, in sicer v roku 30 dni od prejema pisnega poziva AS za povrnitev sredstev.
7. člen
Prejemnik se zavezuje, da bo z izvedbo programa športa zagotovil rezultate v skladu s prijavo
iz petega odstavka 1. člena te pogodbe in da bo sredstva, pridobljena po tej pogodbi, uporabil
izključno za namen, za katerega so mu bila dodeljena.
8. člen
V primeru, da nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na terminsko in/ali vsebinsko izvedbo
programa športa, za katerega so dodeljena sredstva proračuna AS, mora prejemnik pisno
obrazložiti in utemeljiti svoj predlog za podaljšanje roka izvedbe programa športa in roka
porabe sredstev glede na predviden terminski plan oziroma obrazložiti predlagane vsebinske
spremembe z navedbo razlogov najkasneje do 15.11.2009. V nasprotnem primeru izgubi
pravico do nadaljnje porabe sredstev. AS glede na spremenjene okoliščine oceni, ali še vztraja
pri sofinanciranju programa športa iz te pogodbe, ali pa odstopi od te pogodbe.
V primeru, da AS vztraja pri sofinanciranju tega programa športa, se pogodbeni stranki
dogovorita o novih pogojih v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.
9. člen
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AS in prejemnik se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja
pooblaščena predstavnika:
- na strani AS, ______________, ki je skrbnik pogodbe,
- na strani prejemnika ______________.
10. člen
V imenu AS ima njen pooblaščeni predstavnik pravico nadzora nad potekom programa športa
in nad namensko porabo dodeljenih sredstev proračuna AS z vpogledom v celotno
dokumentacijo in obračun stroškov prejemnika v zvezi z izvedbo programa športa ter pravico
ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena in ciljev iz vloge in te pogodbe,
prejemnik pa ji je dolžan to omogočiti.
11. člen
AS lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev in
protivrednost uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila poleg primerov, določenih s to pogodbo,
tudi v naslednjih primerih:
- če ji prejemnik ne omogoči nadzora v skladu z določili te pogodbe,
- če prejemnik ne predloži poročila v pogodbeno dogovorjenem roku,
- če se ugotovi, da je prejemnik nenamensko uporabil prejeta sredstva ali da jih je pridobil
na podlagi neresničnih podatkov,
- če prejemnik kako drugače ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe.
12. člen
Prejemnik je dolžan pri objavah rezultatov programa športa iz te pogodbe oz. pri vseh drugih
oblikah javnega nastopanja v zvezi z njim navesti, da je njegovo izvajanje sofinancirala tudi
AS.
13. 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.
14. člen
Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je
sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme AS dva izvoda, prejemnik pa en izvod.
Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

PREJEMNIK
______________

NAROČNIK
Agencija za šport

Zastopnik/ca
______________

v.d. direktorja
Dušanka Kolčan

Žig
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Žig

