Na podlagi odloka GMS 236/I o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19),ki ga
je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor na 10. dopisni seji, 6. aprila 2020 (MUV, št. 9/2020), Letnega
programa športa v MOM za leto 2020, javnega razpisa za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma
sofinanciranje uporabe prostora programom letnega programa športa v MOM za leto 2020 objavlja Mestna
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančne pomoči za zagotovitev delovanja društev, ki delujejo na
področju športa v MOM v letu 2020

1. NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa je blažitev posledic epidemije in finančna pomoč za zagotavljanje delovanja
društev, ki so bili izvajalci letnega programa športa v MOM v letu 2019 in so oddala vlogo oz. predlog
za sofinanciranje LPŠ za leto 2020 za programe oz. dejavnosti, ki so predmet tega razpisa (v
nadaljevanju »društva«).

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za finančno pomoč v obliki predčasne dodelitve sredstev
društvom za dejansko nastale stroške po v nadaljevanju navedenih programih letnega programa
športa, ki so jih društva prijavila v javnem razpisu, ki je v teku za leto 2020.

3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA
Dodelitev sredstev pomeni finančno pomoč za zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na
področju športa v MOM, kar je opredeljeno kot prednostna naloga občine, skladno z zakonom, ki
ureja javne finance in predstavlja pravno podlago za izplačilo pomoči društvom.
Društva so do finančne pomoči na podlagi tega javnega razpisa upravičena pod pogojem, da so,
pred črpanjem finančne pomoči po tem odloku, uporabila vse državne in druge ukrepe za blažitev
posledic epidemije.
Sredstva bodo dodeljena za dejansko nastale stroške na naslednjih področjih oz. dejavnostih:
I.
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
a. športni program Naučimo se plavati (brezplačen nacionalni program)
b. šolska športna tekmovanja za osnovne in srednje šole (brezplačen nacionalni program)
c. tekmovanja študentov Univerze v Mariboru (brezplačen program)
II.
ŠPORTNA REKREACIJA
a. Športna rekreacija v okviru Gibaj Maribor (brezplačen lokalni program)
III.
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT
a. dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport za 1. in 2. skupino športnih panog
b. mestne panožne športne šole
IV.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA (področje tekmovalnega športa)
a. Športnik leta Maribora (lokalni pomen)

V.

DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
a. delovanje občinske športne zveze (lokalni pomen)
VI.
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
a. ostali športni objekti za vlagatelje, ki izvajajo dejavnost pod točko III. a.

4. POGOJI ZA PRIJAVO IN DODELITEV SREDSTEV
Društva morajo izpolnjevati naslednje pogoje, da:
a.
imajo sedež na območju Mestne občine Maribor,
b.
so bila izvajalec Letnega programa športa v letu 2019,
c.
so oddala vlogo za sofinanciranje Letnega programa športa za leto 2020,
d.
je strokovna komisija glede utemeljenosti vloge za sofinanciranje Letnega programa
športa za leto 2020 podala pozitivno mnenje,
e.
se zoper njih ne vodi postopek zaradi insolventnosti in
f.
nimajo blokiranega računa.
Društva bodo do finančne pomoči na podlagi tega javnega razpisa upravičena pod pogojem, da so
pred črpanjem finančne pomoči uporabila vse državne in druge ukrepe za blažitev posledic
epidemije. Programi športa izvajalcev letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za
isti namen.

5. DODATNE ZAHTEVE ZA DODELITEV FINANČNE POMOČI
Društva so upravičena do pomoči za pokritje stroškov, ki so nujni za delovanje društva. Upravičenci
so upravičeni do pomoči za dejansko nastale nujne stroške v obdobju od 1.1.2020 do 24.4.2020.
Dokazila o dejansko nastalih in upravičenih stroških, ki so razvidni iz priloge in jih mora društvo
obvezno priložiti kot prilogo skenirane in razvrščene po posameznih programih k vlogi na razpis.

6. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
MOM si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo s spremembo Odloka o ukrepih za blaženje posledic nalezljivih bolezni SARS
Cov-2 (MUV, št. 9/2020)
Sredstva bodo dodeljena v višini največ do 30 % pogodbenega zneska za posamezni razpisan
program po javnem razpisu za leto 2019, kot je razvidno iz tabele v Prilogi 1.
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 338.799 evrov.
Specifikacija upravičenih stroškov po programih izhaja iz tabele v Prilogi 1.

7. NAČIN FINANCIRANJA
Društva bodo prejela finančno pomoč iz sredstev, ki so v proračunu rezervirana za sofinanciranje
LPŠ v MOM za leto 2020.
Finančna pomoč bo društvom dodeljena v najkasneje v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od datuma
odpiranja vlog.
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8. POSTOPEK IN NAČIN IZBORA
O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik, ki bo vseboval:
1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma naziv prijaviteljev (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema
vlog;
5. ugotovitve o popolnosti vlog;
6. imena tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Pri odpiranju vlog ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila
navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega
pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov oziroma končnih prejemnikov sredstev,
ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Predlog prejemnikov oziroma končnih prejemnikov sredstev se predloži županu ali osebi, ki je od
njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

9. NADZOR
Društvo, ki je prejemnik pomoči, je dolžno pristojnemu organu občinske uprave posredovati vse
listine in informacije, vezane na porabo pomoči po tem odloku.
Pristojni organ je upravičen na sedežu društva ali drugih poslovnih prostorih društva, vpogledati v
vso poslovno dokumentacijo, ki se nanaša na porabo pomoči po tem odloku. Društvo in pristojni
občinski organ v pogodbi, ki je podlaga za izplačilo pomoči, uredita pravico pristojnega občinskega
organa, da vpogleda v vso poslovno dokumentacijo, ki se nanaša na porabo pomoči po tem odloku.
Prejemnik finančne pomoči se obvezuje naslednje:
-

-

-

-

v primeru, da društvo ni izpolnjevalo pogojev za dodelitev pomoči in/ali je od uveljavitve tega
odloka dalje prišlo do izplačil dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad vodstvu v letu
2020, bo društvo vrnilo pomoč na način, kot jo je prejelo na podlagi tega razpisa, skupaj z
zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
kadar je društvo prejelo pomoč po tem razpisu in se naknadno ugotovi, da ni izpolnjevalo
pogojev za njeno pridobitev, ga o tem obvesti pristojni organ občinske uprave in pozove, da
pomoč vrne v roku 30 dni z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
v kolikor društvu v postopku javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa za
leto 2020 ne bodo dodeljena sredstva, in ne bo vrnil sredstev, ki jih je prejel kot pomoč ali v
primeru zlorabe, se ne bo mogel prijavi na javni razpis LPŠ za leto 2021,
izvajalec se bo na javni razpis LPŠ za leto 2021 lahko prijavil, v kolikor ne bo imel
neporavnanih zapadlih obveznosti do MOM in njenih povezanih oseb.
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10. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za leto 2020 morajo biti porabljena v letu 2020.

11. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
Vlagatelji morajo oddati vlogo skupaj z dokazili najkasneje do 24.4.2020 do 12.00 ure s pripisom
»PRIJAVA NA IJR 2020« izključno po e-pošti na e-naslov: sport@maribor.si.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje,
da se šteje kot formalno popolna:
pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec IJR 2020«
pravilno izpolnjeno »Izjavo IJR 2020«
obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in priložene prijavi, s katerimi se dokazujejo
dejansko nastali stroški (verodostojne listine morajo biti razvrščene po posameznih programih)
prijavni obrazec in izjavo je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.

12. DATUM ODPIRANJA VLOG, ODDANIH PO ELEKTRONSKI POŠTI
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 27.4.2020 in ne bo javno.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
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
dopolni v roku 3 dni. Predmet dopolnitev bodo zgolj manjkajoči podatki na prijavnem obrazcu, ki se
nanašajo na izbor programov oz. dejavnosti, ki so predmet finančne pomoči.
Predmet dopolnitev ne bodo obvezni obrazci (prijavni obrazec in izjava) in manjkajoča
specificirana dokazila o dejansko nastalih stroških .

13. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih
področjih s sklepom odločila s strani župana pooblaščena oseba, o pritožbi zoper sklep pa župan
MOM.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in bodo nepopolne, komisija ne bo obravnavala in bodo na
zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 11. točki besedila tega razpisa,
ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu, po pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene
na drugi naslov,
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-

katerim ne bodo priložena obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in priložene prijavi, s
katerimi se dokazujejo dejansko nastali stroški,
katerim ne bo priložen prijavni obrazec IJR 2020 in Izjava IJR 2020,
ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za dodelitev sredstev in zahtev, določenih v
besedilu javnega razpisa,
pri katerih komisija ugotovi navajanje neresničnih podatkov.
Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa spletni strani MOM. Prejemniki finančne pomoči bodo
obveščeni po elektronski pošti, kamor bodo prejeli sklep in pogodbo. Izbrani prejemniki pomoči
morajo podpisane in ožigosane pogodbe skenirati in jih po elektronski pošti poslati na
sport@maribor.si najkasneje v roku 3 dni.
MOM bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestila v roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog.
Z izvajalci se na podlagi sklepa o izboru sklene pogodba.

14. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOM v področju Javni razpisi, Javni razpisi-šport. Vlagatelji jo izpolnijo ter pošljejo po elektronski
pošti skupaj z vsemi dokazili.

15. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zastavite samo po e-pošti: sport@maribor.si.

MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN
Aleksander Saša ARSENOVIČ
Številka: 4102-575/2020-5
Maribor, 17.04.2020
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