
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, ki jo zastopa županja Jasna Gabrič (v 
nadaljevanju: naročnik), DŠ: 86624784, MŠ: 5882940000, TRR: 01329-0100018122, 

 
in 
 
__________________________, ______________, ______________, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik _____________________________ (v nadaljevanju: izvajalec), DŠ: __________, 
MŠ: _______________, TRR: ______________________,  
 

 
sklepata 

 
POGODBO št. ______________ 

 
O SOFINANCIRANJU LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA 

 V OBČINI TRBOVLJE V LETU 2022 
 
 

1. člen 
 

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni 
list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – 
ZDUPŠOP), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega 
programa športa v Občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/20), Letnega programa 
športa v občini Trbovlje za leto 2022 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/21), Odloka o proračunu 
občine Trbovlje za leto 2022 (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/21), Pravilnika o postopku izvedbe 
javnega razpisa oziroma javnega poziva  s področja družbenih dejavnosti v občini Trbovlje in 
drugih oblik financiranja (Uradni vestnik Zasavja, št. 33/20), in Javnega razpisa za 
sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2022 (Uradni vestnik Zasavja, 
št. _/22), je naročnik za sofinanciranje izbral izvajalca programa _______________________. 
 

2. člen 
 
V proračunu Občine Trbovlje so za leto 2022 zagotovljena sredstva za sofinanciranje 
programov športa izvajalca v okviru proračunske postavke 40.18.0033 - Sofinanciranje 
dejavnosti športnih društev in klubov.  
 
Naročnik bo za izvedbo programov zagotovil sredstva za sofinanciranje:    
 
(skladno z točkovanimi programi). 
 
 
Naročnik bo izvajalcu v letu 2022 sredstva nakazal na transakcijski račun po dvanajstinah 
oziroma  skladno z dinamiko načrtovanih dejavnosti. 
 

3. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo program, s katerim je kandidiral na javnem razpisu in je hkrati 
predmet te pogodbe, izvedel najkasneje do 31. 12. 2022 v skladu s stroko in v smislu 
namenske ter racionalne porabe proračunskih sredstev. Sredstva iz tega naslova bo izvajalec 
uporabljal za namene, določene v 2. členu te pogodbe.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1558
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0109
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887


Izvajalec ne sme na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki bi presegale 
znesek iz 2. člena te pogodbe. 
 

4. člen 
 
Za izvedbo pogodbe je s strani naročnika zadolžena višja svetovalka za družbene dejavnosti 
Urška Planinc, s strani izvajalca pa _____________________________________________.  
 

5. člen 
 
Izvajalec programa se s podpisom te pogodbe obvezuje, da bo, v kolikor je to mogoče, v času 
izvajanja programa za katerega je prejel finančna sredstva navajal naročnika kot financerja 
prijavljenega programa. 
 

6. člen 
 
V primeru, če po sklenitvi pogodbe nastanejo okoliščine, zaradi katerih bi bilo izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti oteženo, začasno ali trajno onemogočeno, mora pogodbena stranka 
o tem pisno obvestiti nasprotno stranko ter ji pojasniti nastalo situacijo. 
 
Stranki lahko zaradi nastalih okoliščin iz prejšnjega odstavka skladno in ob pogojih, ki jih 
določa Obligacijski zakonik ali druga področna zakonodaja, spremenita, dopolnita pogodbo z 
aneksom k pogodbi. 
 

7. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku najpozneje do 15. 3. 2023 poslal na predpisanem 
obrazcu letno finančno in vsebinsko poročilo s specificiranim prikazom odhodkov namenske 
porabe. Na zahtevo občinske uprave ali Nadzornega odbora Občine Trbovlje, je izvajalec 
dolžan kadarkoli predložiti podatke za analizo porabe sredstev. 
 

8. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da v kolikor izvajalec ne ravna v skladu s pogodbo, lahko 
naročnik zahteva vračilo danih sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi po zakonski stopnji. 
 
V primeru, da izvajalec nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbo, ne 
more kandidirati na naslednjem javnem razpisu. 
 

9. člen 
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da se bosta obojestransko obveščali o vseh dejstvih, 
pomembnih za izvajanje te pogodbe. 
 

10. člen 
 

Izvajalec se zavezuje, da ne bo oziroma ni ponudil, dal ali obljubil kakršnokoli nedovoljeno 
korist kateremukoli uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku za: 

- pridobitev posla ali 
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku, njenemu 
predstavniku, zastopniku. 
 



V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična. V 
kolikor pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.  
 

11. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru pa je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Trbovljah. 
 

12. člen 
 

Spremembe in dopolnitve te pogodbe pogodbeni stranki urejata z aneksom k pogodbi. 
 

13. člen 
 

Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih. Izvajalec prejme en (1) izvod pogodbe, naročnik pa 
dva (2) izvoda.  
 

14. člen 
 

Pogodba velja od dneva podpisa obeh pogodbenih strank.  
 
 
 
 
Izvajalec:       Naročnik: 
 
   __________________                       OBČINA TRBOVLJE 
      zakoniti zastopnik                           županja 
   __________________            Jasna Gabrič 
         
        
 

 
 
 
Datum: ___.___.2022                 Datum: ___. ___. 2022 
 


