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1.

JAVNI RAZPIS

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017 in 21/2018 - ZNOrg), 3.
člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše
(UGSO, št. 58/18 in 57/19) in Statuta Občine Ruše (UGSO, št. 23/18) objavlja Občina Ruše, Trg
vstaje 11, 2342 Ruše
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše za leto 2020
1.

Pomen izrazov – povzeti po Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Ruše (UGSO, št. 58/18 in 57/19):
- letni program športa v Občini Ruše (v nadaljnjem besedilu: LPŠ) je program, s katerim se
določi izvajanje programa športa v Občini Ruše, ki ga sprejme Občinski svet Občine Ruše;
- javni razpis Občine Ruše za sofinanciranje LPŠ je razpis, ki se pripravi in izvede na podlagi
sklepa o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ, s katerim se določi
predmet sofinanciranje, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z razpisom
in besedilo javnega razpisa:
- izvajalec letnega programa športa je vsakdo, čigar dejavnost je na podlagi Odloka o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše izbrana na
javnem razpisu in mu Občina Ruše dodeli denarna sredstva oziroma dodeli uporabo
prostora v javnih športnih objektih;
- športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje
in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo
z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v
tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez;
- področja LPŠ so:
 športni programi:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
- kakovostni šport;
- vrhunski šport;
- šport invalidov;
- športna rekreacija;
- šport starejših;
 razvojna dejavnost v športu:
- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
 športne prireditve;
 organiziranost v športu;
- uporaba prostora obsega uporabo prostora v javnih športnih objektih in površinah za
šport v naravi (podrobna opredelitev v LPŠ);
- športnik je posameznik, ki se za matični klub s sedežem v Občini Ruše registrira kot
športnik skladno z 32. členom ZŠPo-1;
- uradni tekmovalni sistem: kot uradni tekmovalni sistem se upošteva dokument »Uradno
potrjeni tekmovalni sistemi«, številka 3-29/2018-7, z dne 22. 5. 2019, ki ga je v skladu s
točko 1.3 dokumenta »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov
v Republiki Sloveniji« potrdil strokovni svet za vrhunski šport.

2.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov oziroma dejavnosti LPŠ,
dodelitev uporabe športnih objektov in površin v naravi, ki so v lastni ali so-lasti Občine Ruše.
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti bodo dodeljena na podlagi podatkov iz vlog oddanih na
javni razpis.
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Programi športa izvajalcev LPŠ ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.
Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati
v svoje programe socialno ogrožene otroke.
V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresničnih podatkov, bo vloga
zavrnjena.

3.

Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:
 športna društva,
 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva v Občini Ruše,
 zavodi, zasebniki ter druge organizacije in ustanove, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
 zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
 organizacije invalidov, ki izvajajo športne programe za invalide.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnega
programa.
Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno
veljavne programe.
Pravico do pridobitve statuta izvajalca ter dodelitve sredstev in uporabe prostora v javnih športnih
objektih imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:













da imajo sedež v občini Ruše in pretežno delujejo na njenem območju, razen društev, ki
združujejo invalidne osebe s stalnim bivališčem v občini Ruše;
da so najmanj 1 leto registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za izvajanje
športnih programov ter jih najmanj v letu pred objavo javnega razpisa tudi dejansko izvajajo,
da imajo za prijavljeno dejavnost:
a. zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti) in prostorske (lastni objekti
ali sklenjena najemna pogodba) pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen
strokovni kader za opravljanje dela v športu,
b. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in
stroškov za izvedbo dejavnosti,
da izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v
obsegu najmanj 60 ur. V kolikor društvo ne izvaja športnih programov in organizira
mednarodno prireditev, mu ni potrebno izvajati programa iz predhodnega stavka in se
prireditev kljub temu sofinancira,
imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (velja za športna
društva in/ali zveze športnih društev), s poravnano letno članarino, ter evidenco o
udeležencih programa,
s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju občine, razen v primeru, da jih zaradi
objektivnih razlogov ne morejo,
da trenirajo s svojimi selekcijami na območju občine, razen v primeru, da zaradi objektivnih
razlogov ne morejo,
da imajo v vsaki selekciji, ki se sofinancira, vsaj 50% občanov občine Ruše,
niso na drugih razpisih občine oziroma iz drugih proračunskih postavk občine pridobili
sredstev za iste programe,
imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do občine,
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so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do občine in zavodov, katerih ustanoviteljica
je občina na podlagi javnih razpisov na področju športa iz preteklih let,
dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave
rezultatov razpisa na spletni strani občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega
značaja in o varstvu osebnih podatkov,
se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje.

4.

Merila za vrednotenje in izbor športnih programov
Športni programi bodo izbrani in vrednoteni v skladu s pogoji in merili, ki so sestavni del Odloka ter
vsebinah LPŠ za leto 2020.

5.

Višina razpisanih sredstev za JR
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 145.796,00 EUR.

6.

Obdobje financiranja
Sofinancirajo se športni programi, ki bodo izvedeni v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

7.

Rok za prijavo na JR
Razpis je odprt od 22. 2. 2020 in poteče 23. 3. 2020 do 12.00.

8.

Način oddaje vloge
Prijave za sofinanciranje posameznih področij športa za leto 2020 morajo prijavitelji izpolniti na
prijavnih obrazcih in priložiti vsa dokazila, ki so zahtevana na obrazcih.
Izpolnjene, podpisane in žigosane prijave morajo prijavitelji oddati v zaprti ovojnici, ki je
označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na
določen javni razpis. Vloga, ki ni označena v skladu s tem odstavkom, se vrne vlagatelju.
Vloga mora biti oddana v predpisanem roku na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342
Ruše. Vloga se lahko odda po pošti ali osebno na naslov naročnika. Pravočasno prispela vloga
je tista, ki jo prejme sprejemna pisarna Občine Ruše najkasneje do 23. 3. 2020 do 12.00, ne
glede na način dostave.

9.

Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo JR, v roku treh (3) dni po preteku
razpisnega roka in ne bo javno. Komisija bo ugotavljala pravočasnost in popolnost vlog. V
primeru nepopolnih vlog oz. vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osem (8) dni
od odpiranja vlog vlagatelje pozvala po e-pošti, da vlogo dopolni v roku osem (8) dni od dneva
prejema poziva za dopolnitev vloge. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom
zavržena.
Vlagatelji bodo z odločbo direktorice občinske uprave oziroma od njega pooblaščene osebe o
izidu razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po izdanem predlogu komisije. Zoper odločbo bo
možna pritožba v roku 8 dni od dneva prejema odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. O končnem
izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje do 30. junija 2020.
Ob izdaji odločbe se izbranemu prijavitelju pošlje pogodbo o sofinanciranju LPŠ občine Ruše s
pozivom k podpisu. Izbrani prijavitelj mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku osmih
dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe. Če se v roku osmih
dni od prejema prijavitelj ne odzove, pogodbe ne vrne podpisane oziroma ne vloži ugovora
zoper odločbo, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.

10. Razpisna dokumentacija
Razpis se objavi na spletni strani Občine Ruše in Uradne glasilu slovenskih občin. Razpis z
razpisno dokumentacijo je objavljen na spletni strani Občine Ruše www.ruse.si od 22. 2. 2020.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti tudi v sprejemni pisarni vsak delovni dan v času
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uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med 8.00 in 12.00, ter v sredo od 13.30 do 16.30) na
naslovu Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.
11. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ruše, Oddelek za
družbene dejavnosti, Trg vstaje 3, Ruše pri Marjani Blažke, tel. št.: 02 669 06 53, e-pošta:
marjana.blazke@ruse.si.

Številka: 671-0001/2020-1
Datum: 19. 2. 2020
Urška Repolusk, univ. dipl. ekon.
ŽUPANJA
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2. VZOREC POGODBE
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, ki jo zastopa županja, Urška Repolusk, matična
številka: ………, davčna številka: ………….. (v nadaljevanju: občina)
in
………………….., naslov, ki ga zastopa predsednik ……………….., matična številka: …………,
davčna številka: ……... (v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju letnega programa športa za leto 2020
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da j:
 je Občina Ruše na spletni strani www.ruse.si in Uradnem glasilu slovenskih občin, štev. ___
z dne ____, objavila Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ruše
za leto 2020;
 da se je izvajalec prijavil na javni razpis iz prejšnje alinee tega člena;
 je bila prijava iz prejšnje alinee obravnavana v skladu z Odlokom o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega progama športa v Občini Ruše (UGSO, št. 58/18 in 57/19);
 ima Občina Ruše v Odloku o proračunu Občine Ruše za leto 2020 zagotovljena sredstva
za sofinanciranje letnega programa športa (proračunska postavka 811 Materialni stroški –
izvajanje športnih programov);
 je bil izvajalec z odločbo št. …………. z dne …… izbran za sofinanciranje športnih
programov.
2. člen
Občina je na podlagi sklepa za sofinanciranje športnih programov za leto 2020 št. ….. z dne …..,
izvajalcu skladno s sprejetimi merili in kriteriji dodelila sredstva v skupni višini …… EUR.
Za izvajanje športnih programov se izvajalcu iz proračuna občine dodelijo finančna sredstva za
naslednje namene:
1) Programi vadbe in tekmovanj

št. točk….,višina sredstev ….. EUR

2) Šolanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov

št. točk….,višina sredstev ….. EUR

3) Športne prireditve

višina sredstev ….. EUR

4) Najemnine

višina sredstev ….. EUR

5) Delovanje Športne zveze

višina sredstev ….. EUR

3. člen
Občina ima sredstva iz 2. člena te pogodbe zagotovljena na proračunski postavki 1805» Šport in
prostočasne aktivnosti« na podprogramu 18059001 »Programi športa« stroškovno mesto 811
Materialni stroški – izvajanje športnih programov.
4. člen
Dodeljena sredstva iz 2. člena te pogodbe bodo izvajalcu nakazana na transakcijski račun izvajalca,
št.: …………………….…… odprtem pri ……………………..….., na naslednji način:









programi vadbe in tekmovanj bodo sofinancirani na podlagi trimesečnih zahtevkov izvajalca.
Zahtevek se vloži v roku 15 dni po preteku tekočega tromesečja. Zahtevek za obdobje
oktober-december je potrebno dostaviti najkasneje do 5. decembra 2020.
za izpopolnjevanje strokovnih kadrov so sredstva začasno rezervirana – sofinanciranje bo
potekalo po predložitvi zahtevka izvajalca in predložitvi ustreznih potrdil (kopija plačanega
računa in potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju);
športne prireditve se bodo sofinancirale na podlagi zahtevka izvajalca. Občini je treba k
zahtevku priložiti poročilo s prilogami (število tekmovalcev, gledalcev, fotografije, …) v roku
30 dni po zaključku posamezne prireditve. Za navedene prireditve ni predvidenih dodatnih
sredstev za pokroviteljstvo s strani Občine. Za sodelovanje na prireditvah, ki jih organizira
javni zavod ali občina bodo vlagatelju nakazana sredstva po poročilu organizatorja;
najemnine za uporabo bazena in kegljišča bodo sofinancirane na podlagi predloženega
zahtevka izvajalca in predložitvi ustreznih potrdil (kopija računa, potrdilo o plačilu), za
uporabo Športne dvorane Ruše se bodo sredstva nakazovalo upravitelju na podlagi
mesečnega zahtevka s prilogami (urnik koriščenja športnih površin po izvajalcih);
delovanje Športne zveze bo sofinancirano na podlagi trimesečnih zahtevkov. Zahtevek se
vloži v roku 15 dni po preteku tekočega tromesečja. Zahtevek za obdobje oktober-december
je potrebno dostaviti najkasneje do 5. decembra 2020.

5. člen
Izvajalec je dolžan izvajati športni program, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi, v skladu z
»Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše«,
razpisnimi pogoji in merili iz razpisa ter razpisne dokumentacije ter na osnovi vloge na javni razpis.
Izvajalec se obvezuje, da bo pri informiranju javnosti in izdajanju informativno propagandnega
gradiva (plakati, vabila, zloženke) vselej na ustrezen način navedel, da je izvedba omogočena s
pomočjo občine.
Izvajalec se obvezuje, da se bo odzval na poziv k sodelovanju na prireditvah, ki jih organizira
občina.
Izvajalec se zavezuje, da bo programe športa, ki so predmet sofinanciranja po tej pogodbi, izvedel
strokovno in kakovostno, v času od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
6. člen
Izvajalec mora za namene iz 2. člena te pogodbe občini posredovati prvo vsebinsko poročilo do 30.
junija 2020, končno pa do 31. marca 2021.
K poročilom mora izvajalec priložiti ustrezna zahtevana dokazila o izvedbi programa, s katerimi
dokazuje izvedbo programa skladno z vlogo na javni razpis, določili te pogodbe, razpisom in
razpisno dokumentacijo (npr. dnevne liste prisotnosti po vadbeni skupini, dokazila o plačilih,
izvedeni urniki, foto-dokumentacija, objave, plakati, vabila ter drugo promocijsko gradivo ipd.).
Če do omenjenega roka poročila in dokazila ne bodo predložena, se šteje, da prijavljeni programi
niso bili izvedeni.
7. člen
Izvajalec mora na zahtevo občine omogočiti nadzor izvajanja določil te pogodbe, ki obsega:
 nadzor izvajanja programov, ki so predmet sofinanciranja po tej pogodbi kadarkoli, v času
prijavljene vadbe po urniku, brez predhodne najave,
 nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev občine.
8. člen
Nadzor iz 7. člena te pogodbe izvaja pooblaščena oseba občine. O opravljenem nadzoru se napiše
zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
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9. člen
Če med izvajanjem programa nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in časovno
izvedbo programa, mora izvajalec takoj pisno obvestiti občino ter predlagati ustrezno spremembo
ali dopolnitev te pogodbe. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo s pisnim
aneksom k tej pogodbi.
V kolikor izvajalec dodeljena sredstva nenamensko uporablja ali ne izvaja prijavljenega programa
ali je sredstva pridobil na podlagi neresničnih ali zavajajočih se podatkov, občina odstopi od
pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev po tej pogodbi s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
10. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za spremljanje pravilnega in zakonitega izvajanja te
pogodbe določijo naslednje odgovorne osebe:
- na strani izvajalca: odgovorna oseba ………
- na strani občine:
skrbnik pogodbe ……...
11. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno,
v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
12. člen
Stranki te pogodbe se izrecno strinjata, da je sestavni del predmetne pogodbe naslednja
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.
13. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od
1. 1. 2020.
14. člen
Ta pogodba je sklenjena v treh izvodih, od katerih prejme Občina 2 (dva) izvoda in izvajalec 1 (en)
izvod.

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

IZVAJALEC

Urška REPOLUSK, univ. dipl. ekon.
ŽUPANJA
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