
OBČINA ŠKOFJA LOKA Mestni trg 15 4220 ŠKOFJA LOKA  MŠ: 5883318; ID za DD: SI18947271, ki jo zastopa župan mag. Miha JEŠE (v nadaljevanju: naročnik)  in  
 naziv izvajalca LPŠ  Naslov Pošta MŠ: _________; ID za DDV __________;, ki ga zastopa predsednik/ca ______________ (v nadaljevanju: izvajalec),   skleneta naslednjo  POGODBO št. ______ 

O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOFJA LOKA V LETU 2017 za področje  sofinanciranja investicijskega vzdrževanja športnih objektov  1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
 da je naročnik objavil javni razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: JR) za področje sofinanciranja investicijskega vzdrževanja športnih objektov in izmed prispelih ponudb izbral tudi izvajalca. 
 da je bilo v postopku JR ugotovljeno, da je vloga izvajalca popolna, pravočasna in jo je podal upravičen predlagatelj, ki izpolnjuje pogoje, ki so bili določeni v JR, 
 da je vlogo na podlagi JR pregledala in ocenila Komisija za izvedbo JR, Svet Zavoda pa je na svoji seji, _____ predlagal dokončno višino dodeljenih sredstev. 
 2. člen Na osnovi izdanega sklepa št. ___________ z dne, _______ so bila v skladu z določili Pravilnika in JR izvajalcu dodeljena sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja športnih objektov, navedenih v prilogi omenjenega sklepa. 
 3. člen Izvajalec se zavezuje investicijska vzdrževanja športnih objektov, ki so predmet te pogodbe, izvajal strokovno in v smislu namenske ter racionalne porabe proračunskih sredstev. Vsa dela bodo realizirana v času do 31.12.2017. 
 4. člen Naročnik bo za izvedbo investicijskega vzdrževanja športnih objektov v letu 2017 izvajalcu zagotovil sredstva v skupni višini ________ € in sicer za namen____________________________________________. 
 Naročnik bo sredstva zagotovil na podlagi mesečnih nalogov za izplačilo, ki jih pripravi Zavod za šport Škofja Loka, v skladu z mogočo dinamiko izplačil iz občinskega proračuna in pod pogojem, da bo izvajalec redno dostavljal zahtevana poročila o izvršenih delih.  Sredstva bodo nakazovana na poslovni račun izvajalca št.: _______________. 
 Pogodbeni stranki se strinjata, da se višina sredstev, ki so opredeljena s to pogodbo, lahko zaradi potreb oziroma sprememb občinskega proračuna, spremeni. Za vsako takšno spremembo višine pogodbenih sredstev bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k pogodbi.  
 5. člen Izvajalec izrecno dovoljuje pooblaščencu naročnika (Zavod za šport Škofja Loka), da spremlja in nadzira izvajanje del investicijskega vzdrževanja športnih objektov in porabo sredstev. Pogodbeni stranki soglašata, da lahko naročnik na podlagi ugotovitev izvedenega nadzora: 

 ustavi nakazilo, v kolikor izvajalec ne izvaja odobrenega investicijskega vzdrževanja, 
 ustavi nakazilo in zahteva vračilo sredstev v celoti ali delno skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje, v kolikor izvajalec ne ravna v skladu z določili pogodbe (sredstva koristi nenamensko in v nasprotju s pogodbo). 

 



V primerih, navedenih v prvem odstavku tega člena, se izvajalec zavezuje, da bo dana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi nakazal na transakcijski račun naročnika najkasneje v 15. dneh po prejemu pisnega poziva s strani naročnika. 
 Izvajalec, ki krši določila te pogodbe in je to nesporno ugotovljeno v procesu nadzora, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka. 
 Vsaka pogodbena stranka ima možnost odstopa od pogodbe, odpovedi pogodbe oziroma razveljavitve pogodbe, a se v takšnem primeru uporabljajo določila splošnega dela veljavnega Obligacijskega zakonika.  
 6. člen Za izvedbo pogodbe s strani naročnika je po pooblastilu župana zadolžen direktor Zavoda za šport Igor Draksler, s strani izvajalca pa ____________, predsednik in zakoniti zastopnik (ime in priimek odgovorne osebe izvajalca). 
 7. člen Pogodba, pri kateri kdo v imenu in 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 
 sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
 opustitev dolžnega nadzora na izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
 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. 

 8. člen V primeru, da izvajalec v roku petnajst (15) dni od prejema pogodbe v podpis le-te ne podpiše, se šteje, da je odstopil od svoje vloge za sofinanciranje. 
 9. člen Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za reševanje sporov pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
 10. člen Ta pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih od katerih naročnik prejme dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod. Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.                          Izvajalec:                                   Naročnik: ____________________________                                  Občina ŠKOFJA LOKA            mag. Miha JEŠE, župan               po pooblastilu Igor DRAKSLER                  direktor              Zavoda ZA ŠPORT Škofja Loka  ____________________________           ______________________________            ______________________________                                                                 _____________________________ 
                               (podpis)                                                               (podpis)    Datum podpisa: _________________                                                                     Datum podpisa: _________________ 


