
Na osnovi 16. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tolmin (Uradni list RS 
50/2018) skleneta 
 
OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN, ki jo zastopa podžupanja v funkciji županje 
Maša Klavora 
(v nadaljevanju občina) 
 
in 
 
_______________________________, ki ga zastopa ____________________________  
(v nadaljevanju izvajalec) 
 
naslednjo  
 
 

POGODBO  
o izvajanju in sofinanciranju programov športa v občini Tolmin v letu 2022 

 
1. člen  

 
Uvodne določbe 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

 je občina v Uradnem listu RS št. XX/2022 objavila javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2022 (v nadaljevanju: razpis) z rokom prijave do 15. 7. 
2022, 

 so sredstva za predmet razpisa predvidena v proračunu občine na proračunski postavki 041816, 

 se je izvajalec prijavil na razpis s pravočasno, pravilno in popolno vlogo, 

 je občina izdala odločbo št. __________, s katero je izvajalcu odobrila sofinanciranje programov in 
področij športa iz tč. II. te pogodbe, 

 izvajalec ni subjekt, za katerega bi, skladno s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (UL RS, št.69/2011-UPB2), veljala omejitev poslovanj z Občino Tolmin, 

 izvajalec dovoljuje objavo svojih podatkov in podatkov o izbranih programih na spletni strani 
naročnika in Zavoda KŠM Tolmin, z namenom objave rezultatov razpisa, skladno s predpisi o 
dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov, 

 
2. člen  

 
Predmet in višina sofinanciranja 

 
S to pogodbo občina zagotavlja izvajalcu sofinanciranje programov/področij športa skladno z odločbo 
iz 4. alineje prejšnjega člena, v naslednji vrednosti: 

 

zap. št. naziv znesek sofinanciranja - EUR

 
 

3. člen  
 

Način sofinanciranja 
 

Sredstva iz prejšnjega člena te pogodbe bo v imenu občine izvajalcu nakazal Zavod za kulturo šport in 
mladino občine Tolmin (v nadaljevanju: ZKŠM), ki opravlja za občino javno službo na področju športa, 
na TRR izvajalca št.: __________________________ 
 
ZKŠM bo sredstva nakazal najkasneje do 30. 12. 2022 in sicer na podlagi prejetega poročila o izvedbi 
programa. Sredstva ZKŠM deloma lahko nakaže že prej v obliki akontacij na prošnjo izvajalca. 
 



Že izplačane akontacije za programe bo ZKŠM ob končnem izplačilu poračunal, prav tako bo poračunal 
stroške uporabe kombija v njegovi lasti, obračunane po veljavnem ceniku in stroške uporabe športne 
dvorane preko odobrene kvote ur ter druge zapadle obveznosti izvajalca do ZKŠM ali občine. 
 
V primeru, da programi niso izvedeni v celoti, kot so bili prijavljeni, se izplačilo lahko sorazmerno zniža. 
 

4. člen  
 

Obveznosti izvajalca in roki 
 

Izvajalec se zavezuje programe športa, ki mu jih sofinancira občina, izvesti strokovno neoporečno, v 
obsegu in kvaliteti kot navaja v svoji prijavi in s strokovnim kadrom, ki je usposobljen za izvedbo 
sofinanciranega programa, nakazana sredstva pa uporabiti namensko. 
 
Pred končnim izplačilom, najkasneje pa do 23. 12. 2022, je izvajalec na predpisanem obrazcu ZKŠM-
ju dolžan podati kratko poročilo o izvedbi, ki zajema vse bistvene podatke (naziv programa, obseg - 
število ur, število udeležencev, stroški programa, način financiranja, uspešnost programa - rezultati...). 
ZKŠM s poročilom seznani tudi občino, ki je upravičena izvajati nadzor nad izvajanjem pogodb in 
porabo proračunskih sredstev. 
 
Občina si izrecno pridržuje pravico nadzora nad izvedbo programov in s tem povezano pravico do 
ukrepanja, vključno z neizplačilom odobrenih sredstev ali izterjavo že nakazanih sredstev v primeru 
neizvedbe ali nepopolne izvedbe posameznega programa. Če izvajalec nenamensko koristi pogodbena 
sredstva ali drugače krši pogodbo, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem razpisu. 
 

5. člen  
 

Protikorupcijska klavzula 
 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku; je nična. 

 
6. člen  

 
Reševanje sporov 

 
Občina in izvajalec bosta morebitna nesoglasja izhajajoča iz te pogodbe, skušala rešiti z dogovorom, 
če pa to ne bo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče v Tolminu. 
 

7. člen  
 

Veljavnost in uporaba pogodbe 
 

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh strank, uporablja pa se za sofinanciranje programov in 
področij športa od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022. 
 

8. člen  
 

Končne določbe 
 
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme enega občina, drugega pa izvajalec. 
ZKŠM prejme kopijo pogodbe. Pogodba se lahko spreminja samo sporazumno s pisnim aneksom, 
 



 
Tolmin, __________________ 
 
 
 
OBČINA TOLMIN        IZVAJALEC: 
 
___________________       ___________________ 
 
 
 
 
 
Št. pogodbe: LPŠ 2022 - _____________  


