
                                                                                  ŠP 2022 Pogodba - uporaba prostora (vzorec)   
  

1/7  

  

Na podlagi 1. točke 29. člena Zakona o športu (Ur. l. št. 29/2017, 21/2018-ZNOrg, 82/2020), 

ter 29. členom Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa 

v mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.) 

  

sklepajo   

  

Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ki jo zastopa župan  

Aleksander Saša Arsenovič (v nadaljevanju: financer), 

 

Šport  Maribor d.o.o., Koresova ulica 7, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Tadej 

Mežnar (v nadaljevanju: koncesionar) ID za DDV: SI 10663924 

 

 in  

 

………………………....………………………………………………………., 2000 Maribor, ki ga 

zastopa  

predsednik/zastopnik ………………………....……… 

(v nadaljevanju: izvajalec)  

ID za DDV:  

  

  

P O G O D B O   

o sofinanciranju Letnega programa športa za leto 2022 – »brezplačna uporaba 

prostora«  

  

1. člen  

Pogodbene stranke ugotavljajo, da je bil izvajalec z odločbo številka ______- _____ z dne 

_____ na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dodelitev uporabe prostora 

oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 

2022, objavljenega v Uradnem listu RS, št. _____, dne……….. (v nadaljevanju: javni razpis) 

izbran za izvajalca programov Letnega programa športa v MOM za leto 2022.  

S to pogodbo se financer zavezuje za dodelitev brezplačne uporabe prostora v mreži javnih 

športnih objektov za dejavnosti programa športa, ki je naveden v 2. členu te pogodbe.  



                                                                                  ŠP 2022 Pogodba - uporaba prostora (vzorec)   
  

2/7  

  

S to pogodbo se izvajalec zavezuje izvajati dejavnosti programa športa, ki je naveden v 2. 

členu te pogodbe.  

Izvajalec se zavezuje, da bo dejavnosti programa športa izvedel v skladu s strokovno doktrino, 

razpisno dokumentacijo in v skladu z opisom vsebine iz vloge, prijavljene na javni razpis in 

sicer najkasneje do konca športne sezone, kot je opredeljena v 3. členu te pogodbe.  

2. člen  

Izvajalec se obvezuje, da bo premoženjska korist, ki jo izvajalec prejme na podlagi te pogodbe 

v obliki brezplačne uporabe prostora, v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov. 

Izvajalec se obvezuje, da se bo prejeta premoženjska korist odrazila v sorazmerno nižji ceni 

dejavnosti programa športa za končnega uporabnika.  

  

Financer bo izvajalcu za izvedbo dejavnosti programa športa zagotovil   ……ur brezplačne 

uporabe športnega/ih objekta/ov v lasti financerja (v nadaljevanju: športni objekti), ki je/so v 

upravljanju drugo pogodbene stranke (v nadaljevanju: koncesionar), in sicer za sledeče 

dejavnosti programa športa na navedenih lokacijah. S pogodbo zagotovljene ure brezplačne 

uporabe športnega/ih objekta/ov financer plača v višini dejanskih stroškov, kot izhaja iz računa 

koncesionarja, vendar največ v skupni višini zneska, ki je določen s pogodbo.  

V primeru višje sile, spremembe namembnosti prostora oz. drugih objektivnih razlogov lahko 

upravljavec športnih objektov po potrebi tudi ustrezno zmanjša ali omeji skupno število ur 

oziroma število ur po posameznem objektu iz te pogodbe oz. prerazporedi izvajalčeve 

dejavnosti programa športa na nadomestni objekt.   

 •  Program:……………………  

Naziv programa: ………………   

Šport Maribor d.o.o.: ……………………………………………………..  

Dodeljeno ur brezplačne uporabe: ………. ur, kar predstavlja protivrednost največ  

……………… EUR  

3. člen  

Obseg uporabe športnih objektov je izražen v urah (ura = 60 min) po posameznih vadbenih 

enotah, ki so v uporabi v športnih objektih za izvedbo letnega programa športa. Namen 

uporabe športnih objektov opredeli koncesionar in pristojni organ financerja. Z obsegom 

uporabe športnega objekta se opredeli število ur uporabe prostora v športnem objektu za 

razpisano obdobje, kot je opredeljeno v tem členu.  

V okviru javnega razpisa se uporaba prostorov športnih objektov dodeli za razpisano obdob je, 

ki se praviloma začne 01.01.2022 do 31.12.2022.  

Uporaba prostora v športnih objektih za programe športa izvajalca vključuje vadbeno površino, 

garderobo, sanitarije in tuše, športno orodje in opremo, ki se nahaja v/na objektu.  

Dodeljene ure za izvedbo dejavnosti programa športa na športnem/ih objektu/ih lahko izvajalec 

uporabi tudi za izvedbo tekmovanj, ki so v urniku nacionalne oziroma mednarodne panožne 

športne zveze.  
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Za izvedbo vseh tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov nacionalnih in mednarodnih 

panožnih športnih zvez izvajalec za uporabo športnih objektov krije le dodatne stroške priprave 

športnega objekta po veljavnem ceniku upravljavca športnega objekta, ki za izvedbo 

tekmovanja presegajo zahtevane standarde nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih 

športnih zvez. Enako velja tudi za izvedbo velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, ki so 

izbrana na podlagi meril iz 11. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev 

letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.) 

Prejemnik uporabe prostora v športnih objektih je pri dejavnosti programa športa, ki potekajo 

v skupini, odgovoren za varnost oseb in nastalo škodo na/v športnem objektu v času uporabe 

objekta.  

Kolikor na športnem objektu, v/na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo prostora, ni 

mogoče izvajati tekmovanj, lahko koncesionar prerazporedi izvajalca na drug športni objekt.  

 

Pogoje in način uporabe prostorov športnih objektov se podrobno opredeli v pisnem dogovoru 

med izvajalcem po tej pogodbi in koncesionarjem, v katerem izvajalec izvaja dejavnosti 

programa športa po tej pogodbi.  

Po izdaji odločb in podpisu pogodb se iz objektivnih razlogov lahko prerazporedi izvajalce iz 

enega na drug športni objekt. 

4. člen  

Izvajalec bo dejavnosti programa športa izvajal v skladu s predloženim urnikom.  

Če izvajalec dejavnosti programa športa ne izvaja po obsegu skladno s predloženim urnikom, 

financer lahko odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan povrniti financerju 

sredstva v višini skupne ocenjene vrednosti iz 2. člena te pogodbe, skupaj z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi od dneva začetka razpisanega obdobja, kot je določena v 3. členu te 

pogodbe, do dneva vračila.  

5. člen  

Izvajalec se zavezuje, da bo ure uporabe prostora v športnem/ih objektu/ih, dodeljene po tej 

pogodbi, uporabil izključno za namen, za katerega so mu bile dodeljene.  

6. člen  

V primeru, da nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na terminsko in/ali vsebinsko izvedbo 

dejavnosti programa športa, za katere so dodeljene ure uporabe prostora v športnih objektih, 

mora izvajalec nemudoma pisno obrazložiti in utemeljiti svoj predlog za spremembo terminske 

in/ali vsebinske izvedbe dejavnosti programa športa glede na predvideni terminski in/ali 

vsebinski plan ali plan dela, in sicer najkasneje v 8 dneh od nastanka takšnih okoliščin. V 

nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje uporabe prostora v športnih objektih. Izvajalec 

lahko predlaga spremembo dejavnosti programa športa samo v obsegu in na način, ki ne 

pomeni bistveno drugačne terminske oziroma vsebinske izvedbe dejavnosti programa športa 

glede na predviden terminski in/ali vsebinski plan.  

Financer glede na spremenjene okoliščine oceni, ali še vztraja pri dodeljenem številu ur 

uporabe prostora za dejavnosti programa športa iz te pogodbe, zmanjša število ur uporabe 

prostora ali pa odstopi od te pogodbe.  
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V primeru, da financer zmanjša število ur uporabe prostora za dejavnosti programa športa iz 

te pogodbe, se pogodbeni stranki dogovorita o novih pogojih v obliki pisnih aneksov k tej 

pogodbi.  

Izvajalec je dolžan nemudoma sporočiti zmanjšanje števila pod število športnikov, kot določa 

Nacionalna panožna zveza za nastop v uradnem tekmovalnem sistemu (za kolektivne športe) 

in pod 2 vadeča na skupino za individualne športe. Financer na podlagi obvestila o zmanjšanju 

števila vadečih oceni, ali še vztraja pri dodelitvi ur uporabe prostora za dejavnosti programa 

športa iz te pogodbe, ali pa odstopi od te pogodbe. Številčna omejitev iz tega odstavka in z njo 

povezana dolžnost sporočanja ne velja za športne objekte, kjer se vadbena površina deli na 

manjše podenote oz. športni objekt ne omogoča sočasne uporabe večjega števila vadečih.  

7. člen  

  

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je njegov zakoniti zastopnik.   

Skrbnik pogodbe s strani financerja je …………………………. .  

Skrbnik pogodbe na strani koncesionarja je………………………. . 

8. člen  

Pristojni organ financerja ima pravico izvršiti nadzor nad izvajanjem te pogodbe. Nadzor 

izvajajo skrbniki pogodb o sofinanciranju z naslednjimi dejanji:  

- pregled in potrjevanje zahtevkov (namenske porabe sredstev) za sofinanciranje,  

- spremljanje medijskih objav in drugih oblik javnega nastopanja,  

- pregled spletnih (družbenih) strani izvajalcev,  

- razgovori skrbnikov pogodb s koncesionarjem, 

- razgovori skrbnikov pogodb z izvajalci na naslovu pristojnega organa, 

- nadzor izvedbe dejavnosti na mestu izvajanja-športnem objektu.  

  

V kolikor se z nadzorom ugotovi, da so bili podatki v vlogah na razpis ali v poročilih o izvedbi 

programa neresnični oziroma so bila sredstva porabljena nenamensko, mora izvajalec vrniti 

protivrednost uporabe prostora v javnih športnih objektih z zakonitimi zamudnimi obrestmi.  

V primeru zahteve pooblaščenega predstavnika financerja za predložitev dokumentacije, je le-

to potrebno dostaviti v 8 dneh od prejema zahtevka.   

9. člen  

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta za izvajanje te pogodbe zagotavljali ustrezne 

postopke in ukrepe iz 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 

94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1).    

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu s predpisi s 

področja varstva osebnih podatkov, določbami te pogodbe in v skladu z določbami Pravilnika 

o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, številka 01504-31/2006 z dne 

22.1.2006.  
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Pogodbeni stranki se obvezujeta, da pridobljeni podatki ne bodo uporabljeni za noben drug 

namen, razen za namen izvedbe predmeta te pogodbe.   

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta zagotavljali vse potrebne pogoje in ukrepe za 

zagotovitev varstva podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe in preprečevali možne 

zlorabe.   

10. člen  

Obveznosti izvajalca po tej pogodbi so:  

− da na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navede, da 

njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, 

skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in 

predpisano obliko pisave),  

− da vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s 

CGP navaja ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na 

reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz 

te alineje),  

 −    da zagotovi vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh izvajalca,  

−  da poskrbi za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih 

medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja  

− da dodeljen prostor ki ga prejme za izvedbo športnega program, uporablja samo za 

izvedbo športnega programa, za katerega je dodeljen,   

− da obrazec UR-RE za posamezni mesec izpolni in potrdi samo z resničnimi podatki o 

opravljenih urah v dodeljenem objektu (prostoru),   

 −  da financerja nemudoma obvesti o vseh dejstvih, ki so pomembna za izvajanje te 

pogodbe,  

− da najkasneje do 31.3.2023 financerju posreduje zaključno vsebinsko poročilo, ki 

vsebuje računovodske izkaze s pojasnili in poročilo o uresničevanju ciljev izvedenih 

programov v preteklem programskem letu; 

− da najkasneje do 31.1.2023 financerju posreduje poročilo o namenski porabi sredstev 

iz 2. člena pogodbe na predpisanih obrazcih Urada za šport, ki bodo objavljeni na 

spletni strani financerja,  

 −  da na zahtevo financerja posreduje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 

2021.  

  

11. člen  

  

Financer lahko odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca vračilo  pridobljene 

nepremoženjske koristi za uporabo prostora v javnih športnih objektih v višini sredstev iz 3. 

odstavka 2. člena te pogodbe skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, če ugotovi:  

− da izvajalec ni predložil dopolnjenega ali spremenjenega končnega poročila o 

opravljenem delu  

             oziroma poročila ne dopolni v danem roku ali ne porabi sredstev v danem roku,   

− da je izvajalec nenamensko porabil prejeta sredstva,  

− da je prejemnik nenamensko izvedel ure uporabe prostora v športnih objektih ali da jih 

je pridobil na podlagi neresničnih podatkov,  

− da je izvajalec pridobil sredstva na podlagi neresničnih podatkov,  

− da izvajalec financerju ne omogoči nadzora iz 8. člena te pogodbe,  
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− da iz poročila o porabi proračunskih sredstev izhaja nepravilna poraba sredstev,   

− da izvajalec ne izvaja programa po obsegu in kakovosti kot je bil prijavljen na javni 
razpis in je določen v tej pogodbi, se  sofinanciranje lahko ustavi, 

− da obrazca UR-RE za posamezni mesec ni izpolnil in potrdil samo z resničnimi podatki 

o opravljenih urah v dodeljenem objektu (prostoru),  

− da izvajalec kako drugače ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe.  

Odstop od te pogodbe učinkuje z dnem prejetja izjave o odstopu.   

12. člen  

Izvajalec mora zagotoviti, da nobena od oseb, ki so povezane z izvajanjem dejavnosti 

programa športa po tej pogodbi, ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper 

spolno nedotakljivost, kar mora na poziv financerja tudi izkazati z ustreznimi dokazili. V 

primeru, da izvajalec ne predloži ustreznih dokazil oziroma, da se izkaže, da so v dejavnostih 

programa športa sodelovale oz. sodelujejo osebe, ki so bile kaznovane za kaznivo dejanje 

zoper spolno nedotakljivost, je to razlog za takojšni odstop od te pogodbe s strani financerja. 

Izvajalec mora vso denarno protivrednost dodeljenih ur uporabe prostorov v športnih objektih, 

ki so mu bile s strani financerja dodeljene za izvedbo dejavnosti programa športa po tej pogodbi 

(2. člen te pogodbe), vrniti na račun financerja, v roku 30 dni od dneva odstopa od te pogodbe, 

skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva začetka športne sezone, kot je določena v 

3. členu te pogodbe, do dneva vračila.  

13. člen  

 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.  

Financer bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega 

odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede 

njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz 

prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike 

Slovenije.  

14. člen  

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih aneksov k pogodbi.  

 

15. člen   

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, reševali sporazumno. Če 

mirna rešitev spora ne uspe, ga rešuje pristojno sodišče v Mariboru.  
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16. člen  

Ta pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa 

se od 01.01.2022.  

Pogodba velja do 31.03.2023. Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme en 

(1) izvod izvajalec, en (1) izvod koncesionar in dva (2) izvoda financer.  

   

Številka: 4102-1534/2021-3    

 

IZVAJALEC KONCESIONAR FINANCER 

 Šport  Maribor d.o.o. Mestna občina Maribor 

 Direktor Župan 

 Tadej Mežnar Aleksander Saša Arsenovič 

   

Datum: Datum: Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


