Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 21/18 – ZNOrg.), Resolucije o Nacionalnem programu športa v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 8. in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95,
13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/4, 26/05, 12/19), je Mestni svet Mestne občine Maribor na 8. seji 14.10. 2019 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2020
1. UVOD
V skladu in na podlagi 13. člena Zakona o športu se izvajanje resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014 - 2023 (v nadaljnjem besedilu: NPŠ) za leto 2020 v Mestni občini Maribor (v nadaljnjem besedilu: MOM) določi s tem
Letnim programom športa v MOM za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: LPŠ). LPŠ določa programe in področja športa v MOM, ki
se sofinancirajo v koledarskem letu 2020, in obseg proračunskih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu MOM, pri čemer upošteva
strukturo in prednostne naloge, opredeljene v NPŠ.
Mnenje k Letnemu programu športa v MOM za leto 2020, je v skladu s prvim odstavkom 13. člena Zakona o športu, podala Športna
zveza Maribor.
LPŠ bo prispeval k uresničevanju ciljev NPŠ za obdobje 2014 – 2023 na področju športa.

Cilji na področju športa za vse so:
- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOM, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z organizirano gibalno športno
aktivnostjo.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v celoletnih in interesnih programih športa, predvsem delež populacije v
vrtcih, osnovnih in srednjih šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa.
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, sociala, mladina in zdravje) za povečanje ukvarjanja s športom.
- Ohraniti tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kakovostni, in ponudbo
dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne
programe.
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz prosotočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa.
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v
programe prostočasne športne vzgoje.

Cilji na področju tekmovalnega športa so:
- Omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez (občinske panožne športne
šole).
- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah.
- Omogočiti mladim športnikom lažji prehod iz mladinske v člansko kategorijo.
- Zagotoviti kategoriziranim športnikom zadostno število ur vadbe.
- Povečati 8,6 odstotni delež športnikov MOM v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije na 9 odstotkov.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOM na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih, pod okriljem mednarodnih
športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOM.

Za programe športa se zagotovi 4.089.013 eurov, od tega se bodo programi športa sofinancirali neposredno iz proračuna v višini
25.526 eurov, za tekoče transferje izvajalcem LPŠ je namenjeno 2.092.785 eurov, za tekoče transferje v javni zavod Športni objekti
Maribor pa 1.945.702 eurov. Za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme se nameni okvirno 700.000 eurov. Sredstva so
namenjena javnemu zavodu Športni objekti Maribor in ostalim športnim objektom v lasti MOM.
Sredstva na posameznih proračunskih postavkah se razporedijo po področjih in programih letnega programa športa, na podlagi
vrednosti točke posameznega programa znotraj proračunske postavke MOM. Število točk, ki pripada posameznemu programu ali
podprogramu, je navedeno pri posameznih programih ali podprogramih. V kolikor pride do sprememb sprejetega proračuna MOM za
leto 2020, se vrednost točke izračuna na podlagi višine sredstev v proračunu, na posamezni proračunski postavki.
Izvajalci LPŠ bodo izbrani na podlagi javnega razpisa. V primeru, da se ugotovi navajanje lažnih podatkov v vlogi, nenamenska ter
negospodarna raba sredstev oziroma kršenje pogodbenih določil, izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa
športa v MOM za leto 2021.

2.

PODROČJE ŠPORTA ZA VSE
Športni programi na področju športa za vse

2.1.

(PP 123408)

2.1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok:
a) Mali sonček - 18.100 eurov / 18.10 točke.
b) Športne dejavnosti za predšolske otroke - 30.000 eurov / 30 točk.
Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok:
a) Zlati sonček in Krpan - 28.100 eurov / 28.10 točke.
b) Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke - 160.000 eurov / 160 točk.
c) Za izvedbo športnega programa naučimo se plavati - 61.200 eurov / 61.20 točke.
d) Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke – 28.000 eurov / 28 točk.
Prostočasna športna vzgoja mladine:
a) Šolska športna tekmovanja za mladino - 10.000 eurov / 10 točk.
b) Športne dejavnosti za srednješolce (mladino) - 40.000 eurov / 40 točk.

2.1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
a)

Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami – 3.000 eurov / 3 točke.

2.1.3. Obštudijska športna dejavnost
a) Športne dejavnosti za študentov - 4.000 eurov / 4 točke.
b) Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru - 10.000 eurov / 10 točk.

2.1.4. Športna rekreacija
a) Športna rekreacija v okviru programa Gibaj Maribor - brezplačne animacijske prireditve in brezplačna animacijska
vadba – 22.000 eurov / 22 točk.

2.1.5. Šport starejših
a)

2.2.

Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let - 10.500 eurov / 10.50 točke.

Športne prireditve in promocija športa – področje športa za vse
(PP 123409)

2.2.1. Velike športno rekreativne prireditve
Prireditve lokalnega pomena:
- Zimski športni vikend - 6.000 eurov / 6 točk.
- Športni vikend Maribora - 9.000 eurov / 9 točk.
- Mariborski mestni tek – 17.000 eurov / 17 točk.
- Festival mariborskega športa – 4.500 eurov / 4.50 točke.
- Urbani polmaraton Run4motion – 3.000 eurov / 3 točke.
- Športna pomlad - 2.500 eurov / 2.50 točke.
- ZZ - Rolano mesto Maribor – 1.500 eurov / 1.50 točke.
- Nočni tek na Kalvarijo – 1.000 eurov / 1 točka.

2.2.2. Druge športno rekreativne prireditve – 10.000 eurov / 10 točk.
3.

PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA

3.1.

Športni programi na področju tekmovalnega športa
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(PP 123411)

3.1.1. Športna vgoja 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 – 700.000 / 700 točk.
b) Mestne (občinske) panožne športne šole, v katere bodo vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in
vrhunski šport – 324.000 eurov / 324 točk;

3.1.2. Kakovostni šport
a)
b)

Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladinskih v članske
selekcije uradnih tekmovalnih sistemov – 30.000 eurov / 30 točk
Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa - 30.000 eurov / 30 točk.

3.1.3. Vrhunski šport
a)
b)

Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa - 75.000 eurov / 75 točk.
Nagrade vrhunskim športnikom – 15.000 eurov / 15 točk.

Športne prireditve in promocija športa na področju tekmovalnega športa

3.2.

(PP 123409)
a)

b)
c)

d)

Velika mednarodna tekmovanja in prireditve - 15.000 eurov / 15 točk:
ZLATA LISICA, svetovni pokal za ženske v alpskem smučanju.
MERCEDES – BENZ UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP, svetovni pokal v gorskem kolesarstvu.
Druga mednarodna tekmovanja in prireditve - 45.000 eurov / 45 točk.
Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in
drugih velikih mednarodnih tekmovanjih – 33.000 eurov / 33 točk.
Liga prvakov v odbojki za ženske – 10.000 eurov / 10 točk.
Ostala tekmovanja – 23.000 eurov / 23 točk.
Občinska športno promocijska prireditev za podelitev priznaj v športu »Športnik leta Maribor« - 18.000 eurov / 18 točk.

ŠPORT INVALIDOV

4.

(PP 123403)

4.1. Šport invalidov na področju športa za vse
4.1.1. Prostočasna športna rekreacija
a)

Dejavnosti množičnega športa invalidov - 16.000 eurov / 16 točk.

4.2. Šport invalidov na področju tekmovalnega športa
4.2.1. Vrhunski šport invalidov
a)

Dejavnosti vrhunskega športa invalidov - 2.000 eurov / 2 točki.

4.2.2. Športne prireditve in promocija
a) Športno rekreativne prireditve in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, evropska ligaška tekmovanja in svetovni
pokali – 2.000 eurov / 2 točki.

5.

RAZVOJNA DEJAVNOST V ŠPORTU
(PP 123413)
a)
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu – 5.000 eurov / 5 točk.
b) Založništvo E-revija – 2.000 eurov / 2 točki.

6.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
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(PP 123412)

Delovanje športnih organizacij

6.1.
a)
b)

7.

Delovanje občinske športne zveze – 30.000 eurov / 30 točk.
Delovanje ostalih zvez društev – 5.000 eurov / 5 točk.

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
(PP 123414)

7.1. Zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ v mreži javnih
športnih objektov, ki so v lasti MOM in so v upravljanju Javnega zavoda
Športni objekti Maribor in javnega podjetja Marprom d.o.o.
a) Objekti v upravljanju Športnih objektov Maribor – 1.945.702 eurov.
b) Objekti v upravljanju javnega podjetja Marprom d.o.o. – 25.000 eurov.

7.2. Zagotavljanje sredstev izvajalcem LPŠ za športne objekte in površine za
šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov
MOM bo sofinancirala ure vadbe v drugih športnih objektih v lasti MOM in ostalih športnih objektih, ki niso v lasti MOM
(lastni športni objekti in telovadnice), glede na obseg vadbe in vrednotenje programov, vendar največ v okvirnem znesku
266.385 eurov.

8.

PROGRAMI V IZVAJANJU URADA ZA ŠPORT
(PP 123410)

V proračunu na proračunski postavki 123410 se zagotovi 25.526 EUR.
Sredstva bodo namenjena za podporne storitve programom: prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vrhunskega športa ter dejavnostim programov: športne rekreacije,
športnih prireditev in promocije športa ter mednarodne dejavnosti v športu.
Št. 67101-2/2019-6
Maribor, 25.9.2019

Mestna občina Maribor
Aleksander Saša Arsenovič, župan
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