OBČINA STARŠE
OBČINSKA UPRAVA
Starše 93 2205 STARŠE
Telefon: 02 686 48 00
Fax:
02 686 48 10
E-mail: obcina@starse.si

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI STARŠE
ZA LETO 2019
A)
Prijavitelj
Naslov
Matična številka
Davčna številka:
Št. trr.:
Odgovorna oseba:
Kontaktna oseba
Telefon oz. mobitel:

Priloge:
- Poimenski seznam članov s plačano članarino
- Poročilo o aktivnostih v letu 2018
- Plan dela in aktivnosti v letu 2019
- Seznam članov društva s plačano članarino za leto 2018
- Ftc. pogodb o sodelovanju s trenerji in igralci

B) PREDMET SOFINANCIRANJA
NE TEKMOVALNI PROGRAMI
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne
dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni vsem
otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez
in jih ponujajo vzgojno-izobraževalni zavodi, društva in drugi izvajalci športnih programov iz drugega odstavka 6.
člena ZŠpo-1. Programi celoletne vadbe v obsegu najmanj 60 ur letno.
1.1. ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja
otrok in mladine
Navedite vrsto programa

1.1. ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja
otrok in mladine

CENA ŠPORTNEGA
PROGRAMA

 Prispevek vadečih
_____€
 brezplačen
CENA ŠPORTNEGA
PROGRAMA

Navedite vrsto programa
 Prispevek vadečih
_____€
 brezplačen
1.1. ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja
otrok in mladine
Navedite vrsto programa

1.1. ŠPORTNI PROGRAMI
Prostočasna športna vzgoja
otrok in mladine

CENA ŠPORTNEGA
PROGRAMA

 Prispevek vadečih
_____€
 brezplačen
CENA ŠPORTNEGA
PROGRAMA

Navedite vrsto programa
 Prispevek vadečih
_____€
 brezplačen

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)
 izobražen
 usposobljen

ŠTEVILO
VADEČIH
(vpišite število)

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)
 izobražen
 usposobljen

ŠTEVILO
VADEČIH
(vpišite število)

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)
 izobražen
 usposobljen

ŠTEVILO
VADEČIH
(vpišite število)

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)
 izobražen
 usposobljen

ŠTEVILO
VADEČIH
(vpišite število)

Priloga: Poimenski seznam vadečih z navedbo letnice rojstva, ki mora biti s strani
izvajalca športnega programa podpisan in požigosan.
Po potrebi obrazec fotokopirajte !
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ŠPORTNA REKREACIJA – so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja zdravja,
dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oz. zabave. Gre za razvoj športnih programov za krepitev
zdravja in dobrega počutja različnih ciljnih skupin.
1.1. ŠPORTNI PROGRAMI
Športna rekreacija
Navedite vrsto programa

1.1. ŠPORTNI PROGRAMI
Športna rekreacija
Navedite vrsto programa

1.1. ŠPORTNI PROGRAMI
Športna rekreacija
Navedite vrsto programa

1.1. ŠPORTNI PROGRAMI
Športna rekreacija
Navedite vrsto programa

CENA ŠPORTNEGA
PROGRAMA

 Prispevek vadečih
_____€
 brezplačen
CENA ŠPORTNEGA
PROGRAMA

 Prispevek vadečih
_____€
 brezplačen
CENA ŠPORTNEGA
PROGRAMA

 Prispevek vadečih
_____€
 brezplačen
CENA ŠPORTNEGA
PROGRAMA

 Prispevek vadečih
_____€
 brezplačen

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)
 izobražen
 usposobljen

ŠTEVILO
VADEČIH
(vpišite število)

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)
 izobražen
 usposobljen

ŠTEVILO
VADEČIH
(vpišite število)

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)
 izobražen
 usposobljen

ŠTEVILO
VADEČIH
(vpišite število)

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)
 izobražen
 usposobljen

ŠTEVILO
VADEČIH
(vpišite število)

Priloga: Poimenski seznam vadečih z navedbo letnice rojstva, ki ga mora izvajalec
športnega programa podpisati in požigosati.
Po potrebi obrazec fotokopirajte !
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TEKMOVALNI PROGRAMI
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT, so športni
programi, ki jih izvajajo športna društva ter NPŠZ in so namenjeni sistematični pripravi na tekmovanja in
tekmovanjem. V skladu z 32. členom ZŠpo-1 so registrirani športniki, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih
stari najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ZŠIS-POK, ima s strani OKS-ZŠZ
potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema, je vpisan v evidenco registriranih in
kategoriziranih športnikov. Športnik je tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je
registriran v športnih panogah, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki
mlajši od 18 let.
2.1. ŠPORTNI PROGRAM
Športna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski
šport
Navedite vrsto programa:

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)



ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
OZ. RAZŠIRJENOST
ŠPORTNE PANOGE
(število športnikov
registriranih pri NPŠZ)

USPEŠNOST
ŠPORTNE PANOGE
(navedite ligo v katero
spada prijavljeni
program)

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
OZ. RAZŠIRJENOST
ŠPORTNE PANOGE
(število športnikov
registriranih pri NPŠZ)

USPEŠNOST
ŠPORTNE
PANOGE
(navedite ligo v
katero spada
prijavljeni program)

izobražen
usposobljen

Navedite NPŠZ pod katero
spada program

2.1. ŠPORTNI PROGRAM
Športna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski
šport
Navedite vrsto programa:

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)



izobražen
usposobljen

Navedite NPŠZ pod katero
spada program

2.1. ŠPORTNI PROGRAM
Športna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski
šport
Navedite vrsto programa:

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)



ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
OZ. RAZŠIRJENOST
ŠPORTNE PANOGE
(število športnikov
registriranih pri NPŠZ)

USPEŠNOST
ŠPORTNE
PANOGE
(navedite ligo v
katero spada
prijavljeni program)

izobražen
usposobljen

Navedite NPŠZ pod katero
spada program

Priloga: Potrjen izpis o registriranih športnikih prijavljenega programa (aplikacija NPŠZ)
Po potrebi obrazec fotokopirajte !

-4-

KAKOVOSTNI ŠPORT so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih
kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo pa v tekmovalnih
sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: NPŠZ) do naslova državnega prvaka ter na
mednarodnih tekmovanjih;
2.2. ŠPORTNI PROGRAM
Kakovostni šport
Navedite vrsto programa:

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)



ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
OZ. RAZŠIRJENOST
ŠPORTNE PANOGE
(število športnikov
registriranih pri NPŠZ)

USPEŠNOST ŠPORTNE
PANOGE
(navedite ligo v katero
spada prijavljeni program)

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
OZ. RAZŠIRJENOST
ŠPORTNE PANOGE
(število športnikov
registriranih pri NPŠZ)

USPEŠNOST ŠPORTNE
PANOGE
(navedite ligo v katero
spada prijavljeni program)

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
OZ. RAZŠIRJENOST
ŠPORTNE PANOGE
(število športnikov
registriranih pri NPŠZ)

USPEŠNOST ŠPORTNE
PANOGE
(navedite ligo v katero
spada prijavljeni program)

izobražen
usposobljen

Navedite NPŠZ pod katero spada
program

2.2. ŠPORTNI PROGRAM
Kakovostni šport
Navedite vrsto programa:

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)



izobražen
usposobljen

Navedite NPŠZ pod katero spada
program

2.2. ŠPORTNI PROGRAM
Kakovostni šport
Navedite vrsto programa:

KOMPETENTNOST
STROKOVNIH
DELAVCEV
(ustrezno obkroži)



izobražen
usposobljen

Navedite NPŠZ pod katero spada
program

Priloga: Potrjen izpis o registriranih športnikih prijavljenega programa (aplikacija NPŠZ)
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2.3. VRHUNSKI ŠPORT so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje
vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni.
Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat
na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidence registriranih in
kategoriziranih športnikov kot vrhunskih športnikov.
2.3. ŠPORTNI PROGRAM
Vrhunski šport

Navedite vrsto programa:

DOSEŽENA
ŠTEVILO
STOPNJA
ŠPORTNIKOV OZ.
KATEGORIZACIJE RAZŠIRJENOST
ŠPORTNE
PANOGE
(število športnikov
registriranih pri
NPŠZ)
Svetovni raz.

USPEŠNOST
ŠPORTNE PANOGE
(navedite dosežen
rezultat v letu 2017)

Mednarodni raz.
Navedite NPŠZ pod katero spada
program

Perspektivni raz.
Državni raz.
Mladinski raz.

Priloga: Izpis iz evidence registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunskih športnikov.
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3. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa
športa na lokalni ravni, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin
za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti.
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI ( investicije v gradnjo, obnovo oz. vzdrževanje
športnih objektov in površin za šport v naravi)
OBJEKT, KI SE PRIJAVLJA
NA RAZPIS
Dostopnost vsem vadečim
(vadbena površina prosto
dostopna vsem občanom
občine)
Obstoj športnih objektov in
površin za šport v naravi
(navedite ali ste lastnik
športnega objekta ali ne)
Vrednost investicije
(navedite vrsto investicije in
vrednost)

DA

NE

DA

NE

Zagotavljanje vadbenih
površin za več športnih panog
(naštejte katere)
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4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Navedite ime in datum prireditve

___________________________________
___________________________________









Vrsta prireditve
(obkrožite vrsto prireditve)
Množičnost
(pričakovana udeležba – število)
Ustreznost vsebine (pretežno športna)

lokalnega pomena
občinskega pomena
državnega pomena
do 20
od 20-50
več kot 50
delno športno
športna

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Navedite ime in datum prireditve

___________________________________
___________________________________









Vrsta prireditve
(obkrožite vrsto prireditve)
Množičnost
(pričakovana udeležba – število)
Ustreznost vsebine (pretežno športna)

lokalnega pomena
občinskega pomena
državnega pomena
do 20
od 20-50
več kot 50
delno športno
športna

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Navedite ime in datum prireditve

___________________________________
___________________________________









Vrsta prireditve
(obkrožite vrsto prireditve)
Množičnost
(pričakovana udeležba – število)
Ustreznost vsebine (pretežno športna)

Po potrebi obrazec fotokopirajte!
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lokalnega pomena
občinskega pomena
državnega pomena
do 20
od 20-50
več kot 50
delno športno
športna

IZJAVA O RESNIČNOSTI IN TOČNOSTI PODATKOV
Spodaj podpisani_____________________________________________(odgovorna oseba)
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
javnega razpisa.
S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da:
- sprejemamo pogoje in merila, navedene v javnem razpisu in pripadajoči razpisni
dokumentaciji,
- da so vse navedbe v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene
fotokopije pa ustrezajo originalom,
- izvajamo športne programe v skladu s svojim temeljnim oz. ustanovitvenim aktom in v
skladu z ZŠpo-1,
- imamo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
načrtovanih športnih aktivnosti,
- imamo organizirano redno dejavnost in vadbo
Izvajalec oz. podpisnik pogodbe v imenu prijavitelja izjavljam, da sem seznanjen z določbami
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l.RS, št. 69/11 in spremembe) in
izjavljam, da niti sam niti nobeden od mojih družinskih članov, niti nihče izmed članov
poslovodstva prijavitelja, niti njegovi družinski člani niso subjekti, za katere bi veljala omejitev
poslovanja z Občino Starše po tem členu.
V skladu z razpisnimi pogoji soglašamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih
proračunskih sredstev in smo v primeru dodelitve sredstev seznanjeni z obveznostjo javne
objave izračuna cene športnega programa za katerega izvajanje bomo prejeli javna sredstva
Žig
Ime in priimek ter
podpis odgovorne osebe prijavitelja
________________________________

________________________________
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Vzorec pogodbe
OBČINA STARŠE, Starše 93, 2205 Starše, matična številka: 5883199000; davčna številka:
12241075, ki jo zastopa župan Bojan Kirbiš
(v nadaljevanju : občina)
in
________________________ naslov_______________, matična številka:__________,
davčna številka:____________________, št. trr.:___________________________________,
ki ga zastopa _______________________
(v nadaljevanju : izvajalec)
sklepata
POGODBO O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI STARŠE V LETU 2019
1. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje športnih programov, ki jih izvajalec izvaja v skladu s
svojim temeljnim aktom in ZŠpo-1. Sofinancirajo se naslednji programi:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- športna rekreacija
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- kakovostni šport
- vrhunski šport
- športni objekti in površine za šport.
2. člen
Občina Starše bo v letu 2019 zagotovila izvajalcu iz proračunske postavke
081000 – Dejavnost na področju športa in rekreacije _____EUR.
081010 – Investicijsko vzdrževanje športnih objektov_____EUR.
3. člen
Občina Starše bo 50 % pogodbenega zneska nakazala na račun, št. ________________ odprt
pri _________________ najkasneje do 30.06.2019.
Preostali znesek bo nakazan najkasneje do 15.10.2019 – po sporočenih spremembah
prijavljenih ekip v jesenskem delu tekmovanj in po sklenitvi morebitnega aneksa k tej pogodbi.
Izvajalci morajo občini javiti spremembe najkasneje do 15.9.2019.
V primeru spremembe števila prijavljenih ekip, se bo sklenil aneks k tej pogodbi.
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4. člen
Izvajalec je dolžan prejeta sredstva uporabiti namensko in po realizaciji programa posredovati
Občini Starše vsebinsko in finančno poročilo. Iz poročila mora biti razvidna tudi poraba
dodeljenih finančnih sredstev.
V primeru sofinanciranja športnih prireditev je izvajalec dolžan občinski upravi posredovati
obvestilo o prireditvi za objavo v Novicah.
5. člen
Pristojni organ občine Starše lahko kadarkoli preverja namensko porabo sredstev. V primeru,
da izvajalec sredstev ni porabil namensko, jih mora vrniti na račun proračuna, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
6. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno
korist za:
- pridobitev posla ali
- 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.
7. člen
Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa
pred pristojnim sodiščem v Mariboru.
8. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je sestavljena v dveh
enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
Številka:
Dne:
Občina:
OBČINA STARŠE
Župan
Bojan KIRBIŠ

Izvajalec:
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