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Na podlagi 1. točke 29. člena Zakona o športu (Uradni. List RS, št. 29/2017, 21/2018-ZNOrg, 

82/2020, 150/2020) ter 29. členom Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev 

letnega programa športa v Mestni občini (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21, 24/21 popr. in 30/21).  

   

sklepata     

   

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

Aleksander Saša Arsenovič  (v nadaljevanju: financer)  

ID za DDV:   

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 – šolska športna tekmovanja  

   

 

1. člen   

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec z odločbo številka ____ - _____ z dne _____ 

na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOM za 

leto 2022 – šolska športna tekmovanja, objavljenega v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 

_____, dne……….. (v nadaljevanju: javni razpis) izbran za izvajalca programov letnega 

programa športa v MOM za leto 2022 - šolska športna tekmovanja.   

Izbrane dejavnosti (v nadaljevanju: dejavnosti programa športa) za sofinanciranje so navedene 

v 2. členu te pogodbe.   

S to pogodbo se financer zavezuje za sofinanciranje izbranih dejavnosti programa športa ter 

za sofinanciranje uporabe prostora za dejavnosti programa športa, ki je naveden v 2. členu te 

pogodbe.   

S to pogodbo se izvajalec zavezuje izvajati dejavnosti programa športa, ki so navedene 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 vlog na javni razpis in sicer najkasneje 

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

 

2. člen  

   

Izvajalec se zavezuje, da bo programe športa izvedel v skladu z opisom vsebine ob prijavi na 

razpis oddane razpisne dokumentacije, v času od 01.01.2022 do 31.12.2022 in v skladu z  
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Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 

Maribor (MUV, št. 21/19, 25/19, 24/21, 24/21 popr. in 30/21). 

 

S to pogodbo se financer zavezuje k sofinanciranju, izvajalec pa k izvajanju dejavnosti 

programov športa:   

- največ do …………………. EUR po Letnem programu športa (LPŠ). Financer in izvajalec 

se dogovorita, da bo v skladu s sprejetim Letnim programom športa v Mestni občini Maribor 

za leto 2022 prispevek sofinancerja za:   

   Program:…………………   

  Dodeljeno sredstev za LPŠ največ do: ……………….EUR   

 

 

3. člen   

   

Financer bo na izvajalčev račun št. ……….odprt pri……sredstva iz 2. člena te pogodbe 

nakazoval 15. dan od prejema pravilno izstavljenega e-zahtevka za izplačilo obveznosti po tej 

pogodbi, nastalih v preteklem obdobju, pri čemer morajo biti upoštevani roki plačil v breme 

državnega in občinskih proračunov, določeni v 32. členu Zakona o izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP). 

Izvajalec najprej vloži zahtevek v aplikacijo skupaj s knjigovodskimi listinami, ki vsebinsko 

utemeljujejo nastanek stroškov, nato pa e-zahtevek za izplačilo ter s strani skrbnika pogodbe 

odobren zahtevek iz aplikacije izstavi financerju preko UJP-a. Stroški, ki so upravičeni za 

sofinanciranje po tej pogodbi, morajo dejansko nastati in biti plačani. Neupravičene stroške 

plača izvajalec v svoje breme.   

   

Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji 

dan plačilnega roka šteje naslednji delavnik.     

   

Izplačilo po posameznem zahtevku lahko predstavljajo največ do 100 % upravičenih stroškov.   

   

Rok za predložitev zadnjega e-zahtevka za obdobje od 1.1. do 31.12.2022 je 8. december 
2022, razen za  tekmovanja izvedena v decembru 2022, kjer je rok za predložitev e-zahtevka 
najkasneje do 15.1.2023. 
 

Poročilo o namenski porabi sredstev za obdobje od 1.1. do 31.12.2022 z dokazili o plačanih 

stroških je potrebno oddati v aplikaciji najkasneje do 31.1.2023.  

 
Zaključno vsebinsko poročilo za obdobje od 1.1. do 31.12.2022, ki vsebuje računovodske 
izkaze s pojasnili in poročilo o uresničevanju ciljev izvedenih programov v preteklem 
koledarskem letu, morajo izvajalci pristojnemu organu posredovati do 31. marca prihodnjega 
leta, razen če novi veljavni zakonski predpis ne ureja drugače. 
 

Športna šolska tekmovanja se bodo sofinancirala na podlagi zahtevka izvajalca, kateremu je 
potrebno v aplikaciji priložiti ustrezen račun ter druga dokazila kot so bilten in fotografije, in 
sicer v roku 30 dni po izvedbi posameznega tekmovanja. 
  

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283
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4. 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 objavi grb Mestne občine Maribor z 

napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z 

GRBOM in predpisano obliko pisave), 

−  da na 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 objavi strošek tekmovanja na udeleženca na spletnih (družbenih) straneh 

izvajalca, 

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

tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa prihaja,   

−  da dodeljena proračunska sredstva financerja, ki jih prejme za izvedbo športnega 

programa, porabi samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so 

namenjena,   

−  da se bo prejeta premoženjska korist odrazila v sorazmerno nižji ceni dejavnosti 

programa športa za končnega uporabnika,   

−  vodi ločene računovodske evidence za sredstva prejeta s strani financerja za vsak 

sofinanciran program posebej,   

−  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, razen če novi veljavni 

zakonski predpis ne ureja drugače,  

−  da za obdobje od 1.1. do 31.12.2022 posreduje financerju Poročilo o namenski rabi 

sredstev z dokazili o plačanih stroških v aplikaciji najkasneje do 31.1.2023,  

-  -     da na zahtevo financerja posreduje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida    

      za leto 2021, 

-     da na zahtevo financerja posreduje druga dokazila o izvedbi tekmovanja. 

 

 

                            5. člen 

Financer si pridržuje pravico, da višino odobrenih sredstev korigira v primeru spremembe 

višine proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa, za kar pogodbeni stranki 

skleneta dodatek k pogodbi, ki je osnova za nadaljnje sofinanciranje letnega programa športa 

iz proračunskih sredstev občine.   

  

6. 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,   
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- razgovori skrbnikov pogodb z upravljavci (javnih) športnih objektov, 

- 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 

prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.   

   

 

7. člen   

   

Izvajalec je upravičen do nakazila dodeljenih sredstev pod pogojem, da ima poravnane vse 

zapadle obveznosti do financerja.   

   

 

8. 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 in 177/20; 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   

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.    

9. člen   

   

Izvajalec mora imeti v obdobju veljavnosti te pogodbe za športne programe, navedene v 2. 

členu te pogodbe, ki jih izvaja v drugih športnih objektih (razen lastnih), sklenjeno pogodbo o 

uporabi in/ali najemu le-teh športnih objektov, s katero se določijo urniki za vadbo in 

tekmovanja, način uporabe oz. najema, ceno uporabe oz. najema oziroma ima sklenjeno 

pogodbo o brezplačni uporabi.   

   

   

10. člen   

   

Izvajalec je dolžan med potekom izvajanja programov športa v roku osmih (8) dni pisno 

obvestiti financerja, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in/oziroma 

časovno izvedbo programa športa ter predlagati ustrezno spremembo oz. dopolnitev te 

pogodbe. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v pisnem dodatku k tej 

pogodbi.   
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11. člen   

   

Financer lahko s pisno izjavo, ki jo naslovi na izvajalca, odstopi od te pogodbe in zahteva od 

izvajalca vračilo po tej pogodbi prejetih proračunskih sredstev financerja, skupaj z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, v roku 30 dni od prejema 

pisnega poziva za vračilo sredstev:  

 

-  če se ugotovi, da je izvajalec nenamensko oziroma v nasprotju z določili te pogodbe 

porabil prejeta sredstva,   

−  če je izvajalec pridobil sredstva na podlagi neresničnih podatkov,   

−  če izvajalec financerju ne omogoči nadzora iz 6. člena te pogodbe,   

−  če se iz poročila o porabi proračunskih sredstev ugotovi nepravilna poraba sredstev,   

−  če 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,  

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

   

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

  

  

12. 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.   

 

 

13. člen  

  

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

 

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je njegov zakoniti zastopnik.  
Skrbnik pogodbe s strani financerja je …………………………. .   
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14. 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.   

 

 

15. 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 treh (3) izvodih, od katerih prejme en 

(1) izvod izvajalec, dva (2) pa financer.   

 

       

Številka: 4102-1534/2021-17   

   

 

 

 

IZVAJALEC   

   

 

 

 

FINANCER   

   Mestna občina  Maribor   

Župan  

Aleksander Saša Arsenovič  

   

 

 

Datum …………………   

 

 

Datum………………………  

                                         


