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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 50/07 in 114/07 ZIPRS 0809 in 61/08), 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02 in 

15/03), 3. in 72. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega 

programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08) in Statuta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 66/07-UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju: MOL) 

 

 

 

2. JAVNI RAZPIS 

 

za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega 

programa športa v MOL za leto 2010, 

zbiranje predlogov za sofinanciranje teh programov za leto 2011 

 

 

 

1. Pomen izrazov- povzeti po Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 
115/08) 

 

Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko vsakdo, ki je 

izbran na tem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi 

tega razpisa odobri tudi: 

- sofinanciranje posameznega programa; 

- uporabo javnih športnih objektov. 

Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več 

programov poveţejo z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed 

sebe določijo nosilca konzorcija. 

Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in 

kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panoţno športno zvezo z uradnim 

tekmovalnim sistemom v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme 

mednarodnih športnih zvez. 

Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, 

kajak kanu - slalom, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, 

smučarski skoki, smučarski teki, tenis in vaterpolo. 

Skupine športnih panog so štiri, v katerih so zdruţeni športi s sorodnimi značilnostmi: 

- I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v 

uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panoţne športne zveze za naslov drţavnega prvaka; 

- II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v 

uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panoţne športne zveze za naslov ekipnega drţavnega prvaka; 

- III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno - rekreativne programe; 

- IV. skupina: izvajalci miselnih iger. 

Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Športno 

rekreacijskega centra Tivoli. V mreţi javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine 

v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program vzgoje oziroma 

izobraţevanja. 

Uporaba prostora v mreţi javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa športa pomeni, da lahko 

upravljavci športnih objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške obratovanja športnega objekta in ne 

najemnine. 

 

2. PREDMET RAZPISA 
 

Predmet javnega razpisa so sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice 

domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih. 

 

Vlagatelj kandidira za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2010, dodelitev 

domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2010, hkrati pa se 
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njegova vloga evidentira tudi kot predlog za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za 

leto 2011. 

 

Na podlagi prejetega predloga lahko MOL z izbranim izvajalcem za izvedbo programa v letu 2011 sklene 

aneks k pogodbi za leto 2010. MOL si pridrţuje neomejeno in nepogojno pravico, da navedenega aneksa z 

izbranim izvajalcem ne sklene. 

 

Vloga vlagatelja, ki kandidira za sofinanciranje Programov mestnih panoţnih športnih šol otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za leto 2010, se hkrati evidentira tudi kot predlog za 

sofinanciranje Programov mestnih panoţnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport za leti 2011 in 2012. 

 

Premoţenjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi tega razpisa, bodisi v obliki denarnih sredstev 

ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala 

odraziti v sorazmerno niţji ceni programa za končnega uporabnika. 

 

Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, 

ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom in Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za 

sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08). 

 

Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL po tem razpisu obsega sofinanciranje 

programov na naslednjih področjih delovanja v športu: 

 

I. Dodelitev domicila, Obrazec Dodelitev pravice domicila 

 

Dodelitev domicila za dobo enega leta športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih kot 

izvajalcem programov letnega programa športa v MOL se izvede z namenom zagotovitve prednostne 

uporabe poslovnih prostorov za vzpostavitev sedeţa društva oziroma zveze, kolikor na športnem objektu 

obstaja prostor, in z namenom prednostne uporabe prostora v mreţi javnih športnih objektov za izvajanje 

programov društva oziroma zveze. 

 

II. Dodelitev uporabe prostora, Obrazec 2 

 

Dodelitev uporabe prostora v mreţi javnih športnih objektov za izvedbo programov se izvede, ko je 

izvajalcem ţe dodeljen domicil na posameznih športnih objektih. 

 

Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreţi javnih športnih objektov in namen uporabe 

športnih objektov se za izvedbo letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji . 

 

Za izvedbo interesnih programov športne vzgoje otrok in mladine pristojni organ v sodelovanju z 

upravljavci športnih objektov opredeli obseg uporabe prostora v mreţi javnih športnih objektov. 

 

Prednost pri uporabi prostora v mreţi javnih športnih objektov imajo programi interesne športne vzgoje 

otrok in mladine ter programi športne vzgoje otrok in mladih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. 

 

a. Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev, Obrazec 1 

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela in poslovodenja ter izvajanja 

naslednjih poslovnih funkcij: 

- podpora trţenju; 

- ravnanje s člani; 

- ravnanje s financami in računovodenje; 

- ravnanje s kadri. 

b. Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 2 

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje dejanskih stroškov (stroški materiala, blaga in 

storitev). 

 

3. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 
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Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije: 

- športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06); 

- zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 

12/91, 45/94 odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP); 

- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na 

podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo); 

- zasebniki, gospodarske druţbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; 

- vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole 

in visokošolski zavodi. 

 

Športna društva in njihova zdruţenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa 

športa. 

 

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinanciranja programov imajo izvajalci, ki: 

- imajo sedeţ oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost 

preteţno za prebivalce MOL z drţavljanstvom Republike Slovenije; 

- so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; 

- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih 

programov; 

- imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in 

zbirko udeleţencev programov; 

- imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na 

območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ne morejo; 

- imajo poravnane vse obveznosti do MOL; 

- delujejo najmanj dve leti; 

- izpolnjujejo druge pogoje, določene z razpisom. 

 

Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu: 

- sofinancira program iz proračuna MOL; 

- v postopku vrednotenja programov po merilih prejme vsaj 40% točk. 

 

Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so zdruţeni v konzorcij 

znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma 

izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim 

kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot vloga enega vlagatelja. 

 

4. POSEBNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU 
 

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje 

Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev, Obrazec 1: 

 

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo športna društva s sedeţem v MOL in zveze športnih društev, 

ki so jih ta društva ustanovila. Športna društva in zveze športnih društev morajo biti ustanovljena pred 

letom, za katerega je objavljen razpis. 

 

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje 

Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 2: 

 

Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- v prednostnih športnih panogah organizirajo druga tekmovanja in prireditve evropske oziroma 

regionalne mednarodne pokale oz. lige 

- kolikor gre za velike mednarodne prireditve, morajo izvajalci predloţiti še soglasje po določilih 53. 

člena Zakona o športu. 

 

5. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV 
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Merila oz. kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki 

izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v 

razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. 

 

Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa, kakovost in realnost 

programa. 

 

Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo 

prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni 

dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. 

 

6. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV ZA IZVEDBO RAZPISANIH PROGRAMOV 
 

MOL si pridrţuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoloţljiva sredstva 

spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2010. 

 

Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 400.000,00 €. 

Okvirne višine sredstev, ki so namenjena izvedbi razpisanih programov za leto 2010, po posameznih 

razpisnih področjih znašajo: 

 

Šifrant Naziv Kratica Razpisana sredstva  

1. Razvojne in strokovne naloge v športu RS 400.000 € 

 

Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov v navedenih 

okvirnih zneskih na naslednjih področjih delovanja v športu: 

Šifrant Naziv Kratica
Razpisana 

sredstva 
Obrazec

3. Razvojne in strokovne naloge v športu RS 400.000 €

3.1. Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL RS-DZŠD 20.000 € Obrazec 1

3.4. Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ŠP 380.000 €

3.4.5. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve ŠP-MT 380.000 €

3.4.5.5. Druga tekmovanja in prireditve 380.000 €

3.4.5.5.1 Druga tekmovanja in prireditve- košarka 140.000 € Obrazec 2

3.4.5.5.2 Druga tekmovanja in prireditve- rokomet 100.000 € Obrazec 2

3.4.5.5.3 Druga tekmovanja in prireditve- hokej 60.000 € Obrazec 2

3.4.5.5.4 Druga tekmovanja in prireditve- ostale prednostne panoge 80.000 € Obrazec 2

 

7. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV 
 

Dodeljena sredstva za leto 2010 morajo biti porabljena v letu 2010. 

 

8. ROK ZA PREDLOŢITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŢITVE 
 

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 

Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 28.6.2010 (velja datum poštnega 

ţiga). 

 

Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. 

 

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 

šteje kot formalno popolna: 

 

- pravilno izpolnjen, oţigosan in podpisan »Prijavni obrazec MOL« (ovoj št. 1); 

- pravilno izpolnjen, oţigosan in podpisan »Obrazec vloga«, ki je predpisan za posamezno razpisno 

področje (ovoj št. 2); 

- podpisane in oţigosane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3); 

- priloţena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahtevata besedilo razpisa oziroma razpisna 

dokumentacija za posamezno razpisno področje(ovoj št. 4); 
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- prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku; 

- dokumentacija mora biti urejena po navedenem vrstnem redu; 

- vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. 

 

Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici - velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca 

ovojnica« in z obvezno označbo razpisnega področja (obkroţite na »Obrazcu ovojnica«), pri čemer mora 

biti vsebovana vloga in posamezni dokumenti vloţeni po zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni 

A3 format - »srajčka«), po vrstnem redu.. 

 

V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, jih lahko pošlje z eno pošiljko v zaprti ovojnici - velikosti A4 ali 

večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica« in z obvezno navedbo razpisnih področij (obkroţite na 

»Obrazcu ovojnica«), pri čemer morajo biti vsebovane vloge in posamezni dokumenti vloţeni po zgoraj 

navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format - »srajčka«), po vrstnem redu. 

 

Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni 

strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da 

program sofinancira MOL. 

 

9. DATUM ODPIRANJA VLOG, ODDANIH PO POŠTI 
 

Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 30.6.2010 in ne bo javno. 

 

Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 

 

Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloţeni vsi zahtevani 

dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oz. vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna 

komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. 

 

10. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA 
 

Na podlagi odločitve/predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrţenih vlogah na 

razpisanih področjih po pooblastilu ţupana s sklepom odločil podţupan MOL, o pritoţbi zoper ta sklep pa 

ţupan MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za 

sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08) in 

pritoţba glede izbora meril v okviru razpisa ni moţna. 

 

Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti 

vloge. 

 

Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« 

(razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. 

 

Zavrţene bodo vloge: 

- ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila 

tega razpisa; 

- ki bodo predloţene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene in 

dostavljene na drug naslov; 

- ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne 

dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge 

(nepopolne vloge). 

 

Zavrnjene bodo vloge: 

- tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa 

in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, 

- ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. 

 

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog. 
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11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO 

 

Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka 

dosegljiva 

- na spletni strani MOL http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/; 

- v papirni obliki na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, Staničeva 41, Ljubljana, v času 

uradnih ur in po poprejšnjem naročilu v tajništvu. 

 

12. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM 
 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresiranim posredujeta Marko Lebar in mag. Martin 

Maček po telefonu oziroma po e-pošti: 

- tel. št. 08/200-3902 ali 08/200-3912, v času uradnih ur; 

- e-pošta: marko.lebar@ljubljana.si ali martin.macek@ljubljana.si 

 

 

Številka: 671- 593 /2009- 17 

Ljubljana, 28.5.2010 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

 

mailto:marko.lebar@ljubljana.si
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13. OBRAZEC OVOJNICA 
Kopijo spodnje tabele izpolnite, izreţite in nalepite na prednjo stran zaprte ovojnice. 

 

(izpolni vlagatelj - ustrezno obkroţite) 

 

Področje »Dodelitev domicila«, Obrazec vloga domicil  

 

Področje »Dodelitev uporabe prostora«, Obrazec 2 

 

Področje »Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev«, Obrazec 1 

 

Področje »Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev«, Obrazec 2 

 

(izpolni vlagatelj) VLAGATELJ: 

 

 

 

 

 

 

 

(izpolni MOL - vloţišče) 

Datum in ura prejema: 

 

 

 

Lotus številka vloge: 

 

671- _____ / 2010 - 1 

 

 

PREJEMNIK: 

 

Mestna občina Ljubljana 

p.p. 25 

1001 Ljubljana 

NE ODPIRAJ, 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS! 
Ponudba: MOL 

 

 

1. ŠPORT 2010 
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14. PRIJAVNI OBRAZEC MOL 
 

1.1. Podatki o vlagatelju OVOJ ŠT. 1/1 

 

Navodilo: Obvezno izpolnite vsa polja, razen tistih označenih z zvezdico. V kolikor imate 

kategorije, ki so označene z zvezdico, izpolnite tudi ta polja. Izpolnite tudi polja, kjer je ţe vnesen 

zabrisan tekst, ki je zgolj navodilo ali usmeritev. 

 

Naziv pravne ali fizične osebe  

Naziv prejemnika pošte  

Naslov  

Naslov prejemnika pošte  

Pošta  

Pošta prejemnika pošte  

Telefon  

Fax*  

Elektronski naslov  

Internetni naslov*  

Ustanovljeno leta Najkasneje leta 2007 

Dejavnost v športu od leta Najkasneje leta 2007 

Matična številka (za pr. osebe)  

EMŠO (za fizične osebe)  

Davčna številka (samo 8 cifer)  

Šifra dejavnosti (SKD, )  

Število članov s plačano članarino 

(športna društva in zveze)* 
 

Banka  

Transakcijski račun  

Zastopnik pr. osebe oz. fiz. oseba, ki bo 

podpisala pogodbo 
 

Odgovorna oseba za spremljanje 

pogodbe 
 

 

 Datum: Podpis zastopnika: 

 

 

m.p. 
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15.  VLOGA OVOJ ŠT. 2 
 

 

I. Dodelitev pravice domicila 

 

Seznam objektov za dodelitev pravice domicila: 

 

šifra objekt / enota / panoga 

ZT-099-001 CENTER STOŢICE / uprava / DOMICIL 

 

Potencialnim vlagateljem za dodelitev pravice domicila priporočamo, da si po predhodnem dogovoru 

z upravljavci ogledajo prostore za izvajanje pravice domicila. 
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OBRAZEC VLOGA DOMICIL OVOJ ŠT. 2 

 

 

Vlagatelj: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

S podpisom in ţigom na tej vlogi potrjujem, da vlagam prošnjo za dodelitev domicila na navedeni 

lokaciji. 

 

Lokacija: _____________________________________________________ 

 

 

Število let delovanja športnega društva oziroma zveze  

Število let izvajanja programa na javnem športnem objektu za katerega izvajalec 

kandidira za domicil 

 

Mnoţičnost (število članov posameznikov društva ali zveze)  

 

Opomba: Točke za oceno kakovosti programa vlagatelj prejeme na osnovi ocene kakovosti programa 

iz vloge za sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL. 

 

 

 

 

Datum: Podpis odgovorne osebe: 

 

m.p. 

 

 

Opomba: Potencialnim vlagateljem za dodelitev pravice domicila priporočamo, da si po predhodnem 

dogovoru z upravljavci ogledajo prostore za izvajanje športnih aktivnosti. 
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II. Dodelitev uporabe prostora 

 

Okvirno se razpisuje uporab prostora na objektih: 

 

Zavod Tivoli 

 

šifra objekt / enota / panoga 

ZT-028-004 ŠP KODELJEVO / nogometno igrišče - glavno / nogomet 

ZT-028-005 ŠP KODELJEVO / nogometno igrišče - umetna trava / nogomet 

ZT-099-002 CENTER STOŢICE / DVORANA - košarka, rokomet / igre z ţogo 

ZT-099-003 CENTER STOŢICE / nogometno igrišče - glavno / nogomet 

ZT-099-004 CENTER STOŢICE / ogrevalna dvorana - košarka, rokomet / igre z ţogo 

ZT-099-005 CENTER STOŢICE / nogometno igrišče - ogrevalno / nogomet 

 

Potencialnim vlagateljem za dodelitev uporabe prostora priporočamo, da si po predhodnem dogovoru 

z upravljavci ogledajo prostore za izvajanje športnih programov. 

 

Vlogo za dodelitev uporabe prostora vlagatelji ustrezno označijo na Obrazcu 2. 

 

Posebna določila pri dodeljevanju uporabe prostora: 

 

Nogomet: 

Pri dodelitvi uporabe prostora se za U8 in U10 dodeli ½ (polovica) nogometnega igrišča ali malo 

igrišče. 
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III. Sofinanciranje programov 

 

Seznam področij in seznam razpisanih programov: 

 

I. Sofinanciranje programov 

 

3. Razvojne in strokovne naloge v športu RS 

3.1. Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL RS-DZŠD 

3.4. Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ŠP  

3.4.5. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve ŠP-MT  

3.4.5.5. Druga tekmovanja in prireditve  

3.4.5.5.1 Druga tekmovanja in prireditve- košarka  

3.4.5.5.2 Druga tekmovanja in prireditve- rokomet  

3.4.5.5.3 Druga tekmovanja in prireditve- hokej  

3.4.5.5.4 Druga tekmovanja in prireditve- ostale prednostne panoge  

 

 

 

Seznam športnih panog: 

 

športne panoge 1. skupine: alpsko smučanje, atletika, gimnastika, hokej, jadranje, judo, kajak 

kanu - slalom, kolesarstvo - cestno, košarka, namizni tenis, 

nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, smučanje - biatlon, 

smučarski skoki, smučarski teki, strelstvo, tenis, vaterpolo, veslanje 

športne panoge 2. skupine: atletika - cestni tek, atletika - gorski tek, atletika - kros, 

avtomobilizem - rally, badminton, balinanje, baseball, bilijard - 

pool, bob, boks, bowling, drsanje - umetnostno, dviganje uteţi, 

gimnastika - aerobika, golf, hokej na travi, kajak kanu - mirne vode, 

kajak kanu - spust, karate, kegljanje, kolesarstvo - bmx, kolesarstvo 

- gorsko, kolesarstvo - steza, konjeništvo - dresura, konjeništvo - 

presk. ovir, letalstvo - klasično padalstvo, lokostrelstvo - tarčno, 

nogomet - mali, odbojka na mivki, planinstvo - športno plezanje, 

ples - st in la, rokoborba - grško rimski slog, rugby, sabljanje, 

smučanje - akrobatsko, smučanje - deskanje, squash, taekwondo - 

wtf, triatlon 

športne panoge 3. skupine: avtomobilizem - cestno hitrostno, avtomobilizem - gorsko hitrostni, 

avtomobilizem - karting, drsanje - kratke proge, duatlon, floorball, 

hokej in line, ju - jitsu, kegljanje na ledu, kikboks - wako, 

kotalkanje - hitrostno rolanje, kotalkanje - umetnostno, letalstvo - 

akrobatsko letenje, letalstvo - balonarstvo, letalstvo - jadralno 

letenje, letalstvo - jadralno padalstvo, letalstvo - motorni zmaji, 

letalstvo - motorno letenje, letalstvo - padalstvo skup. likovni skoki, 

letalstvo - para ski, letalstvo - ultra lahka letala, lokostrelstvo - 

poljsko, motociklizem - cestno hitrostni, motociklizem - motokros, 

motociklizem - speedway, orientacija - gorsko kolesarstvo, 

orientacija - tek, planinstvo - ledno plezanje, planinstvo - 

tekmovalno turno smučanje, ples - akrobatski r&r, ples - break 

dance, ples - disko, ples - electric boogie, ples - hip hop, ples - step, 

ples - šov, potapljanje - hitrostno, potapljanje - plavanje s plavutmi, 

potapljanje - podvodna orientacija, potapljanje - podvodni hokej, 

potapljanje - podvodni lov, ribištvo - kasting, ribištvo - sladkovodni 

ribolov, ribištvo - športni ribolov na morju, sambo, sankanje - 

naravne proge, sankanje - umetne proge, skeleton, smučanje - 

nordijska kombinacija, smučanje - telemark, taekwondo – itf. 

 

Seznam starostnih kategorij: 

 

- cicibani, cicibanke, kot jih opredeljujejo pravila posameznih panog; 
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- mlajši dečki in deklice, kot jih opredeljujejo pravila posameznih panog; 

- starejši dečki in deklice, kot jih opredeljujejo pravila posameznih panog; 

- mladinci in mladinke, kot jih opredeljujejo pravila posameznih panog; 

- člani in članice, kot jih opredeljujejo pravila posameznih panog. 

 

Starostne kategorije so lahko tudi drugačne, če jih tako predvidevajo pravila panoţnih športnih zvez 

oziroma drugi zadevni dokumenti. 
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OBRAZEC-1  OVOJ ŠT. 2 

 

Področje: DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV 

 

I. RAZPISANI PROGRAM: 

 

3.1. Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 

 

Naziv programa (poimenuje vlagatelj): 

 

 

 

Višina zaprošenih sredstev za program  

 

Število včlanjenih društev v zvezo:  

 

Postavka v EUR 

PRIHODKI  

Članarina  

Vadnina   

Sponzorstva in donacije  

Volontersko delo  

Drugo  

Skupaj prihodki  

ODHODKI  

Strošek dela in poslovodenja 0,00 EUR 

Strošek za izvajanje poslovnih funkcij:  

- podpora trţenju  

- ravnanje s člani  

- ravnanje s financami in računovodenje  

- ravnanje s kadri.  

Skupaj odhodki  

 

Sofinancirajo se le projekti na področju poslovnih funkcij. Odobrena sredstva se morajo v celoti 

nameniti za izvajanje konkretni projektov za izvajanje poslovnih funkcij, ki niso bili predmet 1. 

javnega razpisa za leto 2010 . 

 

Opis izvedbe programa (vsebina, komu je program namenjen, cilji (merljivi), izobrazba kadra… ): 

 

 

 

 

Merilo 1 

Velikost športnih društev oziroma zvez športnih društev. 

 

a. Število športnih društev s sedeţem v MOL, ki z izjavo potrdijo, da bodo v 

letu 2010 izvajala svoje programe v okviru zveze športnih društev: 

 

b. Povprečno število zaposlenih kadrov izvajalca v predhodnem letu od 

objave razpisa, ki so opravljali naloge na področju poslovodenja: 

 

 

Merilo 2 

Tradicija izvajalca. 
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Število let delovanja izvajalca:   

 

 

Merilo 3 

Program športnih društev oziroma zvez športnih društev. 

a. Število programov, ki jih izvajalec koordinira za športna društva:  

b. Kakovost programov, ki jih izvajalec koordinira za športna društva:  

 

Merilo 4 

Podpora na področju poslovodenja, ki se izvaja za športna društva. 

 

a. podpora trţenju: 

 

 

b. ravnanje s člani: 

 

 

c. ravnanje s financami in računovodenje: 

 

 

d. ravnanje s kadri: 

 

 

 

Merilo 5 

Pomen športnih društev oziroma zvez športnih društev. 

 

Število športnikov oziroma ekip, ki nastopajo v mednarodnih 

tekmovalnih sistemih: 
Št. športnikov: 

Št. ekip: 

 

II. POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

POJASNILA: 

 

Merilo 1: b) Navedite podatek o številu zaposlenih za leto 2009. Obvezna priloga je dokazilo o 

pogodbenem razmerju, iz katerega je razviden tedenski obseg ur. 

 

Merilo 2: Navedite podatek datum vpisa pri registrskem organu (AJPES). 

 

Merilo 3: b) Naštejte in na kratko opišite programe, ki jih koordinirate za športna društva. 

 

Merilo 4: Navedite točen opis del in aktivnosti, ki jih boste opravljali za včlanjena društva. 

 

Merilo 5: Navedite ločeno št. ekip in št. športnikov. 

 

TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1: (0-40) 

a) Vse vloge bodo glede na število športnih društev razvrščene v rastočo lestvico od 

najmanjšega števila športnih društev do največjega števila športnih društev. Vloge 

bodo nato razdeljene v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, 

ki se bodo uvrstile med prvih 20% vlog in bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo 
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razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo glede na število športnih društev uvrstile 

med 21% in 40% vlog in bodo prejele 6 točk. Vloge v ostalih razredih glede na 

število športnih društev: 

- 12 točk za uvrstitev med 41 in 60% 

- 18 točk za uvrstitev med 61 in 80% 

- 25 točk za uvrstitev med 81 in 100%. 

b) Vse vloge bodo glede na število zaposlenih kadrov razvrščene v rastočo lestvico od 

najmanjšega števila zaposlenih kadrov do največjega števila zaposlenih kadrov. Kot 

zaposlen kader se šteje zaposlitev za polni delovni čas (40 ur tedensko) za katero je 

sklenjena pogodba za nedoločen čas, določen čas oz. druge oblike zaposlitve 

(pogodba o delu, s.p., samostojni športni delavec). V primeru zaposlitve za 

polovični delovni čas (20 ur tedensko) se zaposlitev pomnoţi s faktorjem 0,5. 

Vloge bodo nato razdeljene v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge 

vlagateljev, ki se bodo uvrstile med prvih 20% vlog in bodo prejele 0 točk. V 2. 

razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo glede na število zaposlenih 

kadrov uvrstile med 21% in 40% vlog in bodo prejele 3 točke. Vloge v ostalih 

razredih glede na število zaposlenih kadrov: 

- 7 točk za uvrstitev med 41 in 60% 

- 11 točk za uvrstitev med 61 in 80% 

- 15 točk za uvrstitev med 81 in 100%. 

-  

Merilo 2: (0-10) 

Vse vloge bodo glede na število programov razvrščene v rastočo lestvico od 

najmanjšega števila športnih društev do največjega števila športnih društev. Vloge bodo 

nato razdeljene v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se 

bodo uvrstile med prvih 20% vlog in bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo razvrščene 

vloge vlagateljev, ki se bodo glede na število programov uvrstile med 21% in 40% vlog 

in bodo prejele 3 točke. Vloge v ostalih razredih glede na število športnih društev: 

- 5 točk za uvrstitev med 41 in 60% 

- 7 točk za uvrstitev med 61 in 80% 

- 10 točk za uvrstitev med 81 in 100%. 

 

Merilo 3: (0-20) 

a) Vse vloge bodo glede na število programov razvrščene v rastočo lestvico od 

najmanjšega števila športnih društev do največjega števila športnih društev. Vloge 

bodo nato razdeljene v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, 

ki se bodo uvrstile med prvih 20% vlog in bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo 

razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo glede na število programov uvrstile med 

21% in 40% vlog in bodo prejele 3 točke. Vloge v ostalih razredih glede na število 

športnih društev: 

- 5 točk za uvrstitev med 41 in 60% 

- 7 točk za uvrstitev med 61 in 80% 

- 10 točk za uvrstitev med 81 in 100%. 

b) Razpisna komisija bo ocenila kakovost programa na podlagi opisa programov z 0-

10 točk. 

 

Merilo 4: (0-20) 

a) Razpisna komisija bo ocenila podporo trţenju na podlagi opisa podpore z 0-5 točk. 

b) Razpisna komisija bo ocenila podporo ravnanju s člani na podlagi opisa podpore z 

0-5 točk. 

c) Razpisna komisija bo ocenila podporo ravnanju s financami in računovodenju na 

podlagi opisa podpore z 0-5 točk. 

d) Razpisna komisija bo ocenila podporo ravnanju s kadri na podlagi opisa podpore z 

0-5 točk. 

 

Merilo 5: (0-10) 

Osnova za izračun je število športnikov oziroma ekip, ki nastopajo v mednarodnih 

tekmovalnih sistemih. Vse vloge bodo glede na omenjeno število športnikov oziroma 
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ekip razvrščene v rastočo lestvico od najmanjšega števila športnikov oziroma ekip do 

največjega števila športnikov oziroma ekip. Vloge bodo nato razdeljene v šest razredov. 

V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki nimajo športnikov oziroma ekip, ki 

nastopajo v mednarodnih tekmovalnih sistemih, in bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo 

razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo uvrstile med prvih 20% vlog z vsaj enim 

predmetnim športnikom oziroma ekipo in bodo prejele 2 točki. Vloge v ostalih razredih 

glede na število športnikov oziroma ekip, ki nastopajo v mednarodnih tekmovalnih 

sistemih: 

- 4 točk za uvrstitev med 21 in 40% 

- 6 točk za uvrstitev med 41 in 60% 

- 8 točk za uvrstitev med 61 in 80% 

- 10 točk za uvrstitev med 81 in 100%. 
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OBRAZEC-2  OVOJ ŠT. 2 

 

Področje: ŠPORTNE PRIREDITVE IN MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU 

 

I. RAZPISANI PROGRAM: 

 

3.4.5.5.1 Druga tekmovanja in prireditve- košarka  

3.4.5.5.2 Druga tekmovanja in prireditve- rokomet  

3.4.5.5.3 Druga tekmovanja in prireditve- hokej  

3.4.5.5.4 Druga tekmovanja in prireditve- ostale prednostne panoge  

 

Opomba: Vlagatelj mora za vsak program oz. enake programe z različno ceno, lokacijo ali terminom 

izpolniti ločen obrazec 

 

Naziv programa (poimenuje vlagatelj): 

 

 

 

Višina zaprošenih sredstev za program  

 

Športna panoga  

 

Starostna kategorija  

 

Športni objekt MOL  

Vloga za dodelitev uporabe prostora v označenih 

objektih MOL v navedenem obsegu ur 
 DA NE 

V primeru zasedenosti izbranega objekta soglašamo 

z dodelitvijo nadomestne lokacije 
 DA NE 

 

Skupen obseg ur uporabe navedenega športnega 

objekta MOL 
 

 

Opis izvedbe programa (vsebina, komu je program namenjen, cilji (merljivi), izobrazba kadra, 

pretekle izkušnje… ): 

 

 

 

Termin (dan+ ura+ trajanje)  

 

Merilo 1 

Reference izvajalca 

 

Merilo 2 

Mnoţičnost (število drţav udeleţenk tekmovanja)  

 

 

Merilo 3 

Zagotavljanje medijske odmevnosti (navedba pojavljanj v medijih) 

 

 

Merilo 4 

Kolikor izvajalec izvaja tudi programe na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport, ter programe kakovostnega in vrhunskega športa, se programe vrednoti 

z deleţem točk, ki jih je športna panoga prejela v postopku razvrščanja in vrednotenja na podlagi 9. in 
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10. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana. 

 

II. POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

POJASNILA: 

 

Merilo 1: Vlagatelj ne izpolnjuje nič. 

 

Merilo 3: Navedite vrste medijev, naziv medija in predviden obseg pojavljanj za vsak medij 

posebej, porazdeljeno na elektronske medije (RA, TV in WEB) in tiskane medije. 

 

Merilo 4: Vlagatelj ne izpolnjuje nič. Vrednosti se preračunajo glede na vse vseh vloge 

vlagateljev. 

 

TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1: (0-20) 

Razpisna komisija bo ocenila reference izvajalca na podlagi opisa izvedbe programa z 

0-20 točk. 

 

Merilo 2: (0-10) 

Programi z do pet drţav udeleţenk bodo prejeli 5 točk in programi z šest in več 

drţavami udeleţenkami 10 točk. 

 

Merilo 3: (0-40) 

Razpisna komisija bo ocenila elektronske medije z 0-20 točk in tiskane medije z 0-20 

točk. 

 

Merilo 4: (0-20) 

Osnova za izračun je deleţ točk, ki jih je športna panoga prejela. v postopku razvrščanja 

in vrednotenja na podlagi 9. in 10. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za 

sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana. Vse vloge 

bodo glede na deleţ točk panoge razvrščene v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene 

vloge vlagateljev, ki ne izvajajo programov na področju športne vzgoje otrok in 

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter programov kakovostnega in 

vrhunskega športa, bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge za programe 

v panogah, ki so v postopku razvrščanja prejele 0-25% deleţ točk, in bodo prejele 5 

točk. Vloge v ostalih razredih pa glede na doseţene deleţe panog: 

- 10 točk za deleţ 26-50% 

- 15 točk za deleţ 51-75% 

- 20 točk za deleţ 76-100%. 
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16. VZORCI IZJAV OVOJ ŠT. 3 
 

16.1. VZOREC IZJAVE OVOJ ŠT. 3/1 

 

 

 

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV 

 

 

 

 

Vlagatelj: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

S podpisom in ţigom na tej izjavi potrjujemo, da: 

- Sprejemamo pogoje, navedene v Javnem razpisu za sofinanciranje programov, dodelitev 

domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 

2010, zbiranje predlogov za sofinanciranje teh programov za leto 2011 ter sofinanciranje 

Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport za leto 2010 in zbiranje predlogov za sofinanciranje teh programov leti 2011 

in 2012 ter pripadajoči razpisni dokumentaciji in se strinjamo z vzorcema pogodb; 

- so vse navedbe v ponudbi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju. 

 

 

 

 

Datum: Podpis odgovorne osebe: 

 

m.p. 
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16.2. VZOREC IZJAVE OVOJ ŠT. 3/2 

 

 

 

IZJAVA 

 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti 

oz. tekočih sodnih sporov z drţavo, Mestno občino Ljubljana in njenimi povezanimi osebami. 

 

 

 

 

Datum: Podpis odgovorne osebe: 

 

m.p. 
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16.3. VZOREC IZJAVE OVOJ ŠT. 3/3 

 

 

 

IZJAVA 

 

 

 

 

Strinjamo se in pooblaščamo Mestno občino Ljubljana, da pridobi podatke iz uradnih evidenc za 

kategorizirane športnike (OKS) in registrirane športnike (nacionalne športne zveze). 

 

 

 

 

Datum: Podpis odgovorne osebe: 

 

m.p. 
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16.4. VZOREC IZJAVE OVOJ ŠT. 3/4 

 

 

 

IZJAVA 

 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da se obvezujemo, da bomo za izvajanje 

programov zagotovili strokovni kader, ki bo imel visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno 

usposobljenost za opravljanje strokovno - organizacijskega dela v športu. 

 

 

 

 

Datum: Podpis odgovorne osebe: 

 

m.p. 
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16.5. VZOREC IZJAVE OVOJ ŠT. 3/5 

 

 

 

IZJAVA 

 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da proti nam ni bila izdana pravnomočna sodna 

ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet tega javnega 

razpisa. 

 

 

 

 

Datum: Podpis odgovorne osebe: 

 

m.p. 
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16.6. VZOREC IZJAVE OVOJ ŠT. 3/6 

 

 

 

IZJAVA 

 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo v stečajnem postopku, postopku 

prisilne poravnave ali likvidacije. 

 

 

 

 

Datum: Podpis odgovorne osebe: 

 

m.p. 
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16.7. VZOREC IZJAVE OVOJ ŠT. 3/7 

 

 

 

IZJAVA 

 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo status športnega društva, katerega 

člani plačujejo članarino, in imamo urejeno zbirko članstva in zbirko udeleţencev programov. 

 

 

 

 

 

Datum: Podpis odgovorne osebe: 

 

m.p. 
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16.8. VZOREC IZJAVE OVOJ ŠT. 3/8 

 

 

 

IZJAVA 

 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo sedeţ oziroma stalno prebivališče v 

MOL, delujemo za območje MOL in izvajamo dejavnost preteţno za prebivalce MOL z 

drţavljanstvom Republike Slovenije. 

 

 

 

 

 

Datum: Podpis odgovorne osebe: 

 

m.p. 
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16.9. VZOREC IZJAVE OVOJ ŠT. 3/9 

 

 

 

IZJAVA 

 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo status športnega društva in v 

kolektivnih športih s svojimi ekipami igramo domače tekme na območju MOL. 

 

 

 

 

 

Datum: Podpis odgovorne osebe: 

 

m.p. 
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DOKAZILA IN PRILOGE OVOJ ŠT. 4 

 

Priloge in dokazila, kolikor jih zahteva besedilo razpisa, naložite v skenirani obliki oz. priložite 

vlogi v papirni obliki: 

1. Opis načina zagotavljanja kadrovskih in organizacijskih pogojev za uresničevanje na razpis 

prijavljenih programov; OBVEZNO!!! vsi 

2. Kopija konzorcijske pogodbe, če obstaja konzorcij; 

3. Kopije izjav športnih društev s sedeţem v MOL, s katerimi potrjujejo, da bodo v letu 2010 

izvajala svoje programe v okviru zveze športnih društev; za program 3.1., Obrazec 1 

4. Soglasje po določilih 53. člena Zakona o športu za izvajalce velikih mednarodnih prireditev; za 

program 3.4.5., Obrazec 2 
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POGODBA  

 

V priloţenem vzorcu pogodb so podani vsi splošni pogoji pogodbe, ki jo bo Mestna Občina Ljubljana 

sklenila z izbranim vlagateljem. 

 

Mestna Občina Ljubljana ne bo bistveno spreminjala splošnih pogojev pogodbe po pričetku tega 

javnega razpisa. 
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Pogodba 1 Prejemnik: ___ 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa ţupan Zoran Janković 

matična številka: 5874025 

identifikacijska številka za DDV: SI67593321 

(v nadaljevanju: MOL) 

 

in 

 

ime in priimek oz. firma _________________________________________________, naslov, 

____________________________________________________________________, ki ga zastopa 

________________________________________________________________. 

Matična številka: _____________________________ 

identifikacijska številka za DDV/davčna številka: _____________________________ 

(v nadaljevanju: prejemnik) 

 

skleneta naslednjo 

 

P O G O D B O - VZOREC 

O SOFINANCIRANJU IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2010 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil prejemnik s sklepom šifra _______________ z dne 

_______________ na podlagi 2. Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in 

dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2010, zbiranje 

predlogov za sofinanciranje teh programov za leto 2011 (Uradni list RS, št. 49/10, v nadaljevanju javni 

razpis) izbran za izvajalca programov letnega programa športa v MOL za leto 2010. 

 

Izbrani programi (v nadaljevanju: program športa) za sofinanciranje so navedeni v 2. členu te 

pogodbe, program športa z dodeljeno pravico domicila in dodeljenimi urami uporabe športnih 

objektov v lasti MOL je naveden v 3. členu te pogodbe. 

 

S to pogodbo se MOL zavezuje sofinancirati program športa, ki je naveden v 2. členu te pogodbe. 

 

S to pogodbo se prejemnik zavezuje izvajati program športa, ki je naveden v 2. in 3. členu te pogodbe. 

 

Prejemnik se zavezuje, da bo program športa izvedel v skladu s strokovno doktrino in v skladu z 

opisom vsebine iz vloge na javni razpis šifra _______________ z dne _______________, ki je kot 

priloga sestavni del te pogodbe, najkasneje do 31.12.2010. 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se prejemnikova vloga na javni razpis šifra _______________ z dne 

_______________ evidentira tudi kot predlog za sofinanciranje programov Letnega programa športa v 

MOL za leto 2011. 

 

Na podlagi evidentiranega predloga lahko MOL po sprejetju Letnega programa športa v MOL 2011 ter 

proračuna za leto 2011 in kolikor bodo v proračunu za leto 2011 za program športa, ki je naveden v 2. 

členu te pogodbe, še predvidena sredstva, z izbranim prejemnikom sklene aneks k tej pogodbi za 

izvedbo programa v letu 2011. MOL si pridrţuje neomejeno in nepogojno pravico, da navedenega 

aneksa z izbranim prejemnikom ne sklene. 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v izogib nejasnostim v tej pogodbi za navedbo razpisanih 

programov uporablja skrajšane oznake programov. Seznam oznak in polnih imen programov je 

naveden v prilogi, ki je sestavni del te pogodbe. 

 

2. člen 
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Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo MOL v letu 2010 za izbrane prejemnikove programe 

prispevala skupaj _______________ . 

Oznaka razpisanega programa: 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

 

kar skupaj znaša 

Znesek 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

 

__________ 

 

V primeru, da bodo dejanski (končni) stroški izvedbe program športa niţji od ocenjene vrednosti iz 

prvega odstavka tega člena, se deleţ sofinanciranja MOL sorazmerno zniţa. 

 

Prejemnik se obvezuje, da bo premoţenjska korist, ki jo prejemnik prejme na podlagi te pogodbe, 

bodisi v obliki denarnih sredstev bodisi v obliki brezplačne uporabe prostora, v celoti namenjena v 

dobro končnih uporabnikov. Prejemnik se obvezuje, da se bo prejeta premoţenjska korist odrazila v 

sorazmerno niţji ceni programa za končnega uporabnika. 

 

3. člen 

 

MOL prejemniku dodeli pravico domicila za namen vzpostavitve sedeţa na objektu 

___________________________. 

 

MOL bo prejemniku za izvedbo programa(ov) športa zagotovila ______ ur brezplačne uporabe 

športnega objekta v lasti MOL, ki je upravljanju OŠ oziroma ŠRC Zavod Tivoli (v nadaljevanju: 

upravljalec). Ocenjena vrednost zagotovljenih ur brezplačne uporabe športnega objekta znaša 

__________ EUR. 

 

Naziv programa: 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

Objekt 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Obseg ur 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

 

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

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

število ur po posameznem objektu iz te pogodbe oz. prerazporedi programe prejemnika na nadomestni 

objekt. 

 

4. člen 

 

MOL bo sredstva za sofinanciranje izvajanja programa športa do dogovorjene višine 

_______________ za leto 2010 nakazala na prejemnikov transakcijski račun pri _______________, 

30. dan po prejemu posameznega zahtevka za izplačilo. Sredstva, dodeljena _______________ za leto 

2010, morajo biti porabljena v letu 2010. Vsota vseh posameznih zahtevkov za izplačilo in izplačanih 

obrokov ne more preseči zneska _______________ . 

 

Prejemnik mora na naslov MOL, Oddelek za šport dostaviti zahtevek za izplačilo zadnjega obroka 

takoj po zaključku programa oz. najkasneje do 30.11.2010. 

 

Prejemnik mora na naslov MOL, Oddelek za šport dostaviti prvo delno poročilo o izvajanju projekta 

najkasneje do 30.06.2010. 
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Prejemnik bo projekt izvajal v skladu s predloţenim planom dela in bo najkasneje do 10.04.2011 

oddal končno vsebinsko in finančno poročilo o celotnem izvajanju programa športa in kopijo letnega 

poročila, ki ga predloţi AJPES. 

 

V končnem vsebinskem in finančnem poročilu o celotnem izvajanju programa športa mora prejemnik 

jasno in natančno navesti za kakšen znesek je posamezen izvajan program za končnega uporabnika 

cenejši zaradi sofinanciranja MOL. 

 

5. člen 

 

Prejemnik mora za znesek sofinanciranja programa športa s strani MOL ob zahtevku za izplačilo in 

poročilu o izvajanju projekta predloţiti MOL fotokopije računov oziroma drugih knjigovodskih listin, 

ki vsebinsko utemeljujejo nastale stroške. Samo dejansko nastali in plačani stroški (izdatki) v času 

trajanja programa športa, z dokazili o plačilu, se štejejo za upravičene za sofinanciranje. Neupravičeni 

stroški izvedbe programa športa vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prejemnik. Da so stroški v 

okviru tega programa športa upravičeni: 

- morajo dejansko nastati; 

- niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev programa športa. 

 

6. člen 

 

V primeru, da prejemnik ne predloţi poročila v pogodbeno določenem roku, MOL pisno pozove 

prejemnika k predloţitvi poročila in določi nov rok za predloţitev poročila. Če prejemnik ne predloţi 

poročila v zahtevanem roku, MOL lahko odstopi od pogodbe. V tem primeru je prejemnik dolţan 

povrniti MOL vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev 

do dneva vračila. 

 

MOL se zavezuje, da bo prejeto poročilo potrdila vsakokrat v 8 dneh od prejema, ali pa bo v tem roku 

prejemnika pisno obvestila o svoji zahtevi za dopolnitev oz. spremembo poročila. 

 

Če MOL sklene, da je potrebno poročilo dopolniti oz. spremeniti, določi prejemniku primeren rok, v 

katerem mora le-ta predloţiti dopolnjeno ali spremenjeno poročilo. 

 

Če prejemnik ne predloţi dopolnjenega ali spremenjenega poročila o opravljenem delu oz. porabi 

sredstev v zahtevanem roku ali če dopolnjeno ali spremenjeno poročilo še vedno ne bo ustrezno, MOL 

lahko odstopi od pogodbe. V tem primeru je prejemnik dolţan povrniti MOL vsa prejeta sredstva 

skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 

 

Skrbnik pogodbe na strani MOL bo ob predloţitvi končnega poročila preveril skladnost višine 

dodeljenih proračunskih sredstev MOL z višino dejanskih stroškov za izvedbo programa športa. V 

primeru, da MOL ugotovi, da je bilo prejemniku izplačano več sredstev kot jih je dejansko porabil za 

izvedbo programa športa, da je deleţ financiranja programa športa s strani MOL višji, kot je 

dogovorjeno s to pogodbo ali, da sredstva niso bila uporabljena za namen, dogovorjen s to pogodbo, se 

prejemnik zavezuje, da bo MOL povrnil neupravičeno prejeta sredstva v ugotovljeni višini skupaj z 

zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, in sicer v roku 30 dni od 

prejema pisnega poziva MOL za povrnitev sredstev. 

 

7. člen 

 

Prejemnik se zavezuje, da bo z izvedbo programa športa zagotovil rezultate v skladu s prijavo iz 

petega odstavka 1. člena te pogodbe in da bo sredstva, pridobljena po tej pogodbi, uporabil izključno 

za namen, za katerega so mu bila dodeljena. 

 

8. člen 

 

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

programa športa, za katerega so dodeljena sredstva proračuna MOL, mora prejemnik pisno obrazloţiti 

in utemeljiti svoj predlog za podaljšanje roka izvedbe programa športa in roka porabe sredstev glede 
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na predviden terminski plan oziroma obrazloţiti predlagane vsebinske spremembe z navedbo razlogov 

najkasneje do 10.10.2010, v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev. MOL 

glede na spremenjene okoliščine oceni, ali še vztraja pri sofinanciranju programa športa iz te pogodbe, 

ali pa odstopi od te pogodbe. 

 

V primeru, da MOL vztraja pri sofinanciranju tega programa športa, se pogodbeni stranki dogovorita o 

novih pogojih v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi. 

 

9. člen 

 

MOL in prejemnik se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja pooblaščena 

predstavnika: 

- na strani MOL, iz Oddelka za šport, Martin Maček, ki je skrbnik pogodbe, 

- na strani prejemnika ___________________________. 

 

10. člen 

 

V imenu MOL ima njen pooblaščeni predstavnik pravico nadzora nad potekom programa športa in nad 

namensko porabo dodeljenih sredstev proračuna MOL z vpogledom v celotno dokumentacijo in 

obračun stroškov prejemnika v zvezi z izvedbo programa športa ter pravico ugotavljati smotrnost 

uporabe sredstev za doseganje namena in ciljev iz vloge in te pogodbe, prejemnik pa ji je dolţan to 

omogočiti. 

 

11. člen 

 

MOL lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo ţe izplačanih proračunskih sredstev in 

protivrednost uporabe prostora v mreţi javnih športnih objektov z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 

dneva prejetja sredstev do dneva vračila poleg primerov, določenih s to pogodbo, tudi v naslednjih 

primerih: 

- če ji prejemnik ne omogoči nadzora v skladu z določili te pogodbe, 

- če prejemnik ne predloţi poročila v pogodbeno dogovorjenem roku, 

- če se ugotovi, da je prejemnik nenamensko uporabil prejeta sredstva ali da jih je pridobil na 

podlagi neresničnih podatkov, 

- če prejemnik kako drugače ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe. 

 

12. člen 

 

Prejemnik je dolţan pri objavah rezultatov programa športa iz te pogodbe oz. pri vseh drugih oblikah 

javnega nastopanja v zvezi z njim navesti, da je njegovo izvajanje sofinancirala tudi MOL. 

 

13. člen 

 

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne rešitve 

ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

14. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je 

sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme MOL dva izvoda, prejemnik pa en izvod. 

 

Številka:  Številka: _______________ 

Datum:  Datum: _______________ 

   

PREJEMNIK  NAROČNIK 

_______________  Mestna občina Ljubljana 

Zastopnik/ca  ţupan 

_______________ Ţig  Zoran Janković Ţig 

 


