MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Številka: 4102-1254/2020-2
Datum: 13.11.2020
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 150/20) in Odloka o
izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV,
št. 21/19 in 25/19)
izdajam naslednji
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV IN DODELITEV OZIROMA SOFINANCIRANJE UPORABE PROSTORA
PROGRAMOM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOM ZA LETO 2021
S tem sklepom skladno z Zakonom o športu (v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) in Odlokom o izbiri in
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor določam
uvedbo postopka o izbiri programov športa na podlagi javnega razpisa, kot sledi:
1. Potrjujem besedilo za objavo »Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dodelitev
oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM
za leto 2021 (v nadaljevanju: javni razpis)«, ki je priloga tega sklepa. V besedilu razpisa
so določena področja in cilji javnega razpisa, pogoji in kriteriji javnega razpisa, njihova
uporaba in drugi podatki skladno z določbo 21. člena Zakona o športu (v nadaljnjem
besedilu: ZŠpo-1).
2. Besedilo javnega razpisa se objavi na spletni strani Mestne občine Maribor ter v Uradnem
listu RS.
3. PREDMET SOFINANCIRANJA
Smernice sofinanciranja letnega programa športa na področju športnih programov so povečanje
dostopnosti dejavnosti za končne uporabnike in kakovosti strokovnih delavcev, ki izvajajo dejavnosti.
Upravičeni stroški so stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti, skladno
z namenom razpisanih sredstev za posamezno dejavnost oz. predmetom sofinanciranja. Stroški
programov in dejavnosti državnih reprezentanc niso upravičeni strošek.
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz.
dejavnosti Letnega programa športa v MOM, dodelitev uporabe prostora športnim društvom in
športnim zvezam v mreži javnih športnih objektov in javnih športnih objektov, ki so v upravljanju
koncesionarja oziroma sofinanciranje za športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso
vključeni v mrežo javnih športnih objektov.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti Letnega programa
športa v MOM za leto 2021, dodelitev uporabe oziroma za sofinanciranje prostora športnim društvom
in športnim zvezam za leto 2021.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki
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denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih
uporabnikov.
Programi športa izvajalcev Letnega programa športa 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.
V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi navajanje neresničnih podatkov, nenamenska ter
negospodarna raba sredstev ali kršenje pogodbenih določil, bo moral izvajalec vrniti vsa prejeta
sredstva z zakonitimi obrestmi.
PODROČJE ŠPORTA ZA VSE
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
DEJAVNOSTI
Mali sonček

PREDMET SOFINACIRANJA
Izpeljava kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti s
področja krosa v mariborskih vrtcih.
Sofinancirajo se stroški strokovnega dela in drugi stroški
neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).

Zagotovi se brezplačna uporaba v javnih športnih objektih, ki
so v upravljanju Športnih objektov Maribor.
Športne dejavnosti za predšolske Izpeljava od 45 do 60 urnih kakovostno vodenih celoletnih
prostočasnih dejavnosti, ki jih izvaja strokovni kader športnih
otroke
društev.
Sofinancira se od 45 do 60 ur stroška dela strokovnega kadra,
ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja
sofinancirane dejavnosti.
Dodeli oz. sofinancira se od 45 do 60 enot uporabe objekta.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in
študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra.

Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
DEJAVNOSTI
Zlati sonček in Krpan

PREDMET SOFINACIRANJA
Izpeljava kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti s
področja drsanja, planinstva in kolesarjenja v mariborskih
2/21

osnovnih šolah.
Sofinancirajo se stroški strokovnega dela in drugi stroški
neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).

Športne
dejavnosti
šoloobvezne otroke

Zagotovi se brezplačna uporaba v javnih športnih objektih, ki
so v upravljanju Športnih objektov Maribor.
za Izpeljava od 60 do 80 urnih kakovostno vodenih celoletnih
prostočasnih dejavnosti, ki jih izvaja strokovni kader športnih
društev.
Sofinancira se od 60 do 80 ur stroška dela strokovnega kadra,
ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja
sofinancirane dejavnosti.
Dodeli oz. sofinancira se od 60 do 80 enot uporabe objekta.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in
študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra.
Za izvedbo programa naučimo se Izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih 10 urnih tečajev
plavanja za prve razrede in preverjanj znanja plavanja za
plavati
šeste razrede za mariborske osnovne šole.
Sofinancirajo se stroški neposredne izvedbe programa
(strokovni kader, materialni stroški, uporaba objekta, prevoz).
Šolska športna tekmovanja za Izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih prostočasnih
športnih dejavnosti na področju šolskih športnih tekmovanj.
šoloobvezne otroke
Sofinanciranje organizacije in izvedbe dejavnosti šolskih
športnih tekmovanj (stroški strokovnega dela, drugi stroški
neposredne izvedbe dejavnosti - materiala, blaga in storitev).
Zagotovi se brezplačna uporaba prostora v javnih športnih
objektih, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali
drugih športnih objektov.
Prostočasna športna vzgoja mladine
DEJAVNOSTI
PREDMET SOFINACIRANJA
Šolska športa tekmovanja za Izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih prostočasnih
športnih dejavnosti na področju šolskih športnih tekmovanj.
mladino
Sofinanciranje organizacije in izvedbe dejavnosti šolskih
športnih tekmovanj (stroški strokovnega dela, drugi stroški
neposredne izvedbe dejavnosti - materiala, blaga in storitev).

Športne
dejavnosti
srednješolce (mladino)

Zagotovi se brezplačna uporaba prostora v javnih športnih
objektih, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali
drugih športnih objektov.
za Izpeljava od 60 do 80 urnih kakovostno vodenih celoletnih
prostočasnih dejavnosti, ki jih izvaja strokovni kader športnih
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društev.
Sofinancira se od 60 do 80 ur stroška dela strokovnega kadra,
ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja
sofinancirane dejavnosti.
Dodeli oz. sofinancira se od 60 do 80 enot uporabe objekta.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in
študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
DEJAVNOSTI
PREDMET SOFINACIRANJA
Športne dejavnosti otrok in Izpeljava od 60 do 80 urnih kakovostno vodenih celoletnih
prostočasnih dejavnosti, ki jih izvaja strokovni kader z
mladine s posebnimi potrebami
ustreznimi licencami oz. kompetencami.
Sofinancira se od 60 do 80 ur stroška dela strokovnega kadra,
ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja
sofinancirane dejavnosti.
Dodeli oz. sofinancira se od 60 do 80 enot uporabe objekta.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek
plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in
študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra.
Obštudijska športna dejavnost
DEJAVNOSTI
Športne dejavnosti za študente

PREDMET SOFINACIRANJA
Izpeljava od 60 do 80 urnih kakovostno vodenih celoletnih
prostočasnih dejavnosti za študente Univerze v Mariboru z
začasnim in stalnim prebivališčem v MOM, ki jih izvaja
strokovno usposobljen kader.
Sofinancira se od 60 do 80 ur stroška dela strokovnega kadra,
ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja
sofinancirane dejavnosti.
Dodeli oz. sofinancira se od 60 do 80 enot uporabe objekta.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in
študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra.
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Tekmovanja študentov Univerze Izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih športnih dejavnosti
tekmovanj študentov Univerze v Mariboru, ki jih izvajajo
v Mariboru
športna društva ali zveze društev za študente Univerze v
Mariboru pod okriljem Slovenske univerzitetne športne zveze
(SUSA).
Sofinanciranje
organizacije
in
izvedbe
dejavnosti
univerzitetnih športnih tekmovanj (stroški strokovnega dela,
drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti - materiala, blaga
in storitev).
Zagotovi se brezplačna uporaba prostora v javnih športnih
objektih, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali
drugih športnih objektih.
Športna rekreacija
DEJAVNOSTI
Športna rekreacija v okviru
programa
Gibaj
Mariborbrezplačne
animacijske
prireditve
in
brezplačna
animacijska vadba

PREDMET SOFINACIRANJA
Izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih celoletnih ciljnih
športno rekreativnih dejavnosti, z namenom povečevanja
števila športno dejavnih prebivalcev MOM (brezplačna
animacijska in vodena vadba).
Sofinancira se dejanski stroški za neposredno izvedbo
dejavnosti (strokovni kader, stroški materiala, blaga in
storitev - materiala, blaga in storitev).
Zagotovi se brezplačna uporaba prostora v javnih športnih
objektih, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali
drugih športnih objektih.

Šport starejših
DEJAVNOSTI
Strokovno vodena vadba
starejše od 65 let

PREDMET SOFINACIRANJA
za Izpeljava od 60 do 80 urnih kakovostno vodenih celoletnih
prostočasnih dejavnosti, ki jih izvaja strokovno usposobljen
kader in so vanje vključeni starostniki stari nad 65 let.
Sofinancira se od 60 do 80 ur stroška dela strokovnega kadra,
ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja
sofinancirane dejavnosti.
Dodeli oz. sofinancira se od 60 do 80 enot uporabe objekta.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in
študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra.
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Športne prireditve in promocija športa – področje množičnega športa
Velike športno rekreativne prireditve
DEJAVNOSTI
Zimski športni vikend
Športni vikend Maribora
Mariborski mestni tek
Festival mariborskega športa
Urbani polmaraton Run4motion
Športna pomlad
ZZ-Rolano mesto
Nočni tek na Kalvarijo
Drugo
športno
rekreativne
prireditve

PREDMET SOFINACIRANJA
Izpeljava kakovostno vodenih dostopnih športnih prireditev z
namenom ustvarjanja pozitivnih učinkov na človeka in
družbo, ki imajo za posledico neekonomske in ekonomske
koristi.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so
neposredno vezani na izvedbo dejavnosti.
Izpeljava kakovostno vodenih dostopnih športno rekreativnih
prireditev.
Sofinancira se stroške dela, materiala, blaga in storitev, ki so
neposredno vezani na izvedbo dejavnosti.

TEKMOVALNI ŠPORT
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Vadbene skupine (dejavnosti) v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport se sofinancira iz podprogramov:
- dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport in iz
- Mestnih panožnih športnih šol, v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni
in vrhunski šport.
Slednje pomeni, da v kolikor je strokovni delavec sofinanciran kot trener Mestnih panožnih
športnih šol, lahko ista vadbena skupina prejme največ do 30 % sredstev iz Dejavnosti vadbe in
tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport, ki jih lahko porabi za stroške priprav, tekmovanj in športne opreme.
DEJAVNOSTI
PREDMET SOFINACIRANJA
Dejavnosti vadbe in tekmovanj Izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe
uradnih tekmovalnih sistemov za in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in
otroke in mladino, usmerjene v mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
kakovostni in vrhunski šport
Pri vrednotenju športnih panog predstavlja absolutno število
športnikov v programu vsoto športnikov vseh starostnih
kategorij, ki vadijo in tekmujejo v starostno ustrezni
kategoriji uradnega tekmovalnega sistema.
Pri vrednotenju športnih panog in izbiri sofinanciranih
dejavnosti izvajalcev letnega programa športa absolutno
število športnikov v programu predstavlja število športnikov
sofinancirane dejavnosti.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih
sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in
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vrhunski šport v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje
stroškov strokovnega dela. Upravičen strošek za
sofinanciranje dejavnosti so lahko tudi stroške priprav,
tekmovanj in športne opreme v višini do 40 % znotraj
dodeljenih sredstev za sofinanciranja dela strokovnih
delavcev.
Vlagatelji lahko zaprosijo, ob upoštevanju piramidalnega
sistema, za več dejavnosti (več vadbenih skupin) znotraj
posamezne starostne kategorije (starejših dečkov, kadetov in
mladincev) le v primeru, da izvajajo v tej starostni kategoriji
dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki nastopajo v
uradnem tekmovalnem sistemu na najvišji ravni uradnega
tekmovalnega sistema. Le ti se uvrstijo v vrednotenje športnih
panog in izbiro sofinanciranih dejavnosti izvajalcev letnega
programa športa v MOM.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, študentskem delu in zasebnih
športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša
na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni
proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na
tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek
prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na
tekmovanjih.
Dodeljena višina sredstev za sofinanciranja dela strokovnih
delavcev je namenjena dejavnostim (vadbenim skupinam), ki
izpolnjujejo pogoj, da je vanje vključenih najmanj 8
športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v
kolektivnih športnih panogah. V kolikor komisija presodi
upravičenost manjšega števila športnikov v dejavnosti, se le
te sofinancirajo v sorazmernem deležu števila športnikov,
vendar ne manjšega od 4 pri individualnih in 8 pri kolektivnih
športnih panogah.
Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko sofinancira delo
v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega športa
(vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
- pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo
strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne
kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in
tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na več
dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, posledično
pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev
pogodbe.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen
strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v javnih
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športnih objektih, ki so v upravljanju ŠOM ali drugih športnih
objektih v obsegu do 400 enot. Za športno panogo alpsko
smučanje se lahko dodeli uporaba javnih športnih objektov
(smučarski poligon), ki so v upravljanju javnega podjetja
Marprom d.o.o..
Mestne panožne športne šole, v Pri izpeljavi dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok
katerih so vključeni otroci in in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se
mladi, usmerjeni v kakovostni in sofinancira delo strokovno izobraženih delavcev z ustreznimi
kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, izvajajo,
vrhunski šport
spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za obdobje od
1.1.2021 do 31.12.2021. Sofinancirajo se tiste dejavnosti
vlagateljev, ki zagotovijo stalnost strokovnih delavcev v
celotnem obdobju izvajanja. Predmet sofinanciranja je strošek
dela strokovno izobraženih delavcev (vodij dejavnosti) po
posameznih športnih panogah iz 1. skupine.
Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol
otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v
okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela
strokovno izobraženih delavcev; višina sofinanciranja na
posameznega strokovnega delavca znaša največ do 1.700
evrov na mesec.
Vlagatelj lahko za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunskih šport,
v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela za
posameznega strokovno izobraženega delavca za delo v
največ dveh (2) vadbenih skupinah v skupnem znesku do
največ 18.000 evrov. Izjema so kondicijski trenerji, ki lahko
vodijo največ štiri (4) vadbene skupine.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se
sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in
vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na
tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v največ dveh
dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni
skupini), pri čemer velja omejitev:
pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo
strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne
kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot
ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na več
dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, posledično
pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev
pogodbe.
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Dodeljena višina sredstev za sofinanciranja dela strokovnih
delavcev je namenjena dejavnostim (vadbenim skupinam), ki
izpolnjujejo pogoj, da so se uvrstile v vrednotenje Dejavnosti
vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke
in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Kakovostni in vrhunski šport odraslih
Kakovostni šport
DEJAVNOSTI
PREDMET SOFINACIRANJA
Kakovostni
šport
odraslih Izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe
in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega
(članov / članic)
športa članov.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov v
okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih
upravičenih stroškov:
stroški strokovnega dela,
drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti
(materiala, blaga in storitev).
Sofinancirale se bodo vadbene skupine, v katerih so vključeni
športniki, ki dejansko skupaj vadijo in nastopajo na
tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. Sofinancirajo
se dejavnosti v katerih vadi in nastopa vsaj 2/3 športnikov, ki
se po starosti uvršča v člansko kategorijo in vključujejo
najmanj 6 športnikov v individualnih in najmanj 12
športnikov v kolektivnih športnih panogah. V kolikor
komisija presodi upravičenost manjšega števila športnikov v
dejavnosti, se le te sofinancirajo v sorazmernem deležu
števila športnikov, vendar ne manjšega od 4 pri individualnih
in 8 pri kolektivnih športnih panogah.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na več
dejavnosti kot se dejansko izvaja v resnici, posledično
pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev
pogodbe.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost
zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi
skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko določi
obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša
obseg.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se
sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in
vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu
se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in
vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
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Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na
tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v največ dveh
dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni
skupini), pri čemer velja omejitev:
pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo
strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne
kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot
ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen
strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih
športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov
Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v
obsegu do 400 enot.
Kakovostni šport mlajših članov Izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe
in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega
/ članic
športa članov, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Maribor in so stari med 18 in 23 let. Izjema so športne
panoge, kjer je meja prestopa iz mladinskih v članske
kategorije v uradnem tekmovalnem sistemu določena
drugače.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov
športnih panog, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje
naslednjih upravičenih stroškov:
stroški strokovnega dela,
drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti
(materiala, blaga in storitev).
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v
katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in
nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema.
Sofinancirajo se dejavnosti v katerih vadi in nastopa vsaj 2/3
športnikov, ki se po starosti uvršča v člansko kategorijo in
vključujejo najmanj 6 športnikov v individualnih in najmanj
12 športnikov v kolektivnih športnih panogah.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na več
dejavnosti kot se dejansko izvaja v resnici, posledično
pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev
pogodbe.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost
zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi
skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko določi
obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša
obseg.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se
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sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in
vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu
se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in
vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na
tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v največ dveh
dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni
skupini), pri čemer velja omejitev:
pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo
strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne
kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot
ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen
strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih
športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov
Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v
obsegu do 400 enot.
Vrhunski šport
DEJAVNOSTI
PREDMET SOFINACIRANJA
Vrhunski šport odraslih (članov / Izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe
in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega
članic)
športa članov, s statusom kategorizacije olimpijskega,
svetovnega ali mednarodnega razreda.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov
športnih panog, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje
naslednjih upravičenih stroškov:
stroški strokovnega dela,
drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti
(materiala, blaga in storitev).
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v
katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in
nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema in
vključujejo najmanj 6 športnikov v individualnih in najmanj
12 športnikov v kolektivnih športnih panogah. V primeru
manjšega števila športnikov se dejavnosti sofinancirajo v
sorazmernem deležu števila športnikov.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se
sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in
vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu
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se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in
vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi
trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na
tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v največ dveh
dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni
skupini), pri čemer velja omejitev:
pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo
strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne
kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot
ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen
strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v javnih
športnih objektih, ki so v upravljanju Športnih objektov
Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v
obsegu do 560 enot.
Športne prireditve in promocija športa – področje tekmovalnega športa
DEJAVNOSTI
Velika mednarodna
tekmovanja in prireditve

Druga mednarodna tekmovanja
in prireditve

Nastopi v evropskih klubskih
ligaških tekmovanjih, drugih
velikih ligaških tekmovanjih, v
svetovnih pokalih in drugih
velikih
mednarodnih
tekmovanjih

PREDMET SOFINACIRANJA
Zagotavljanje pogojev za sodelovanje klubov s območja
MOM na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod
okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj ter
zagotoviti pogoje za organizacijo mednarodnih športnih
tekmovanj.
Za velika mednarodna tekmovanja in prireditve se
sofinancirajo stroški strokovnega dela in drugi stroški
neposredne izvedbe dejavnosti.
Zagotavljanje pogojev za sodelovanje klubov s območja
MOM na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod
okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj ter
zagotoviti pogoje za organizacijo mednarodnih športnih
tekmovanj.
Za druga tekmovanja in prireditve se sofinancirajo stroški
strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe
dejavnosti.
Zagotovi se lahko tudi uporaba prostora v mreži javnih
športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov
Maribor ali drugih športnih objektih.
Zagotavljanje pogojev za sodelovanje klubov s območja
MOM na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod
okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
Sofinancira se stroške organizacije v MOM in neposredne
udeležbe športnega društva v evropskih klubskih ligaških
tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v
svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih
tekmovanjih.
Za organizacijo se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v
mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih
objektov Maribor ali drugih športnih objektih.
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Športnik leta Maribora

Olimpijski festival
mladine 2023

Izpeljava zaključne športne prireditve z namenom razglasitve
najboljših športnikov na področju tekmovalnega športa v
Mariboru za leto 2020.
Sofinancira se stroške neposredne izvedbe zaključne športne
prireditve.
evropske Vlagatelji lahko za dejavnosti Olimpijskega festivala
evropske mladine 2023 v okviru vloge zaprosijo za
sofinanciranje zagotavljanja pogojev za promocijo in
predpriprav za organizacijo, ki se izvedejo v Mestni občini
Maribor.
Sofinancirajo se stroški strokovnega kadra in drugi
neposredni stroški promocije in predpriprav za izvedbo
(stroški dela, materiala, blaga in storitev).

Šport invalidov
Prostočasna športna rekreacija
DEJAVNOSTI
PREDMET SOFINACIRANJA
Dejavnosti množičnega športa Izpeljava kakovostno vodenih celoletnih ciljnih športno
rekreativnih dejavnosti na področju množičnega športa
invalidov
invalidov katere je vključenih najmanj 5 udeležencev.
Sofinancira se od 60 do 80 ur stroška dela strokovnega kadra,
ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja
sofinancirane dejavnosti.
Dodeli oz. sofinancira se od 60 do 80 enot uporabe objekta.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in
študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri
volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra.
Vrhunski šport invalidov
DEJAVNOSTI
Dejavnosti vrhunskega
invalidov

PREDMET SOFINACIRANJA
športa Izpeljava ciljnih dejavnosti, v katere so vključeni športniki s
statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali
mednarodnega razreda.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen
strošek.
Sofinancirajo se stroški strokovnega dela, drugi stroški
neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, storitev, in do 560
enot uporabe objekta.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strošek plače strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se
sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in
vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu
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se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in
vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Športne prireditve in promocija - šport invalidov
DEJAVNOSTI
Športno rekreativne prireditve in
druga mednarodna tekmovanja
in prireditve, evropska ligaška
tekmovanja in svetovni pokali

PREDMET SOFINACIRANJA
Izpeljava kakovostno vodenih dostopnih športnih prireditev
za invalide z namenom ustvarjanja pozitivnih učinkov na
človeka in družbo, ki imajo za posledico neekonomske in
ekonomske koristi, ter zagotavljanje pogojev za sodelovanje
klubov s področja MOM na mednarodnih tekmovanjih in
prireditvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma
združenj
V okviru dejavnosti:
športno rekreativnih prireditev in drugih mednarodnih
tekmovanj in prireditev se sofinancirajo stroški strokovnega
dela in drugi stroški neposredne izvedbe prireditve (materiala,
blaga in storitev), ki se izvedejo v Mestni občini Maribor. Za
izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba prostora v
mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih
objektov Maribor.
nastopov na evropskih klubskih ligaških tekmovanjih,
drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in
drugih velikih mednarodnih tekmovanjih se sofinancirajo
stroški neposredne udeležbe športnega društva na
tekmovanju.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora
v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih
objektov Maribor.

Razvojna dejavnost v športu
DEJAVNOSTI
Izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih
delavcev v športu

Založništvo E -revija

PREDMET SOFINACIRANJA
Sofinancira se usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev v
športu, ki neposredno vodijo izvajanja programov športa
oziroma usposabljanja delavcev v športu, ki bodo v
prihodnosti vodili dejavnosti in sicer za pridobivanja vseh
oblik strokovne usposobljenosti (nazivi) ter za obdobno
potrjevanje strokovne usposobljenosti (licenčni seminarji), ki
potekajo v obdobju, od 1.1.2021 do 31.12.2021
Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstotka
dejanskih stroškov glede na število prijavljenih programov in
dejanske stroške teh programov (šolnina/kotizacija, potni
stroški).
Sofinancira se program, ki bo najcelovitejše, pestro in ažurno
informiral športno javnost in občane MO Maribor o dogajanju
v mariborskem športu.
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Organiziranost v športu
Delovanje športnih organizacij
DEJAVNOSTI
Delovanje občinske športne zveze
Delovanje ostalih zvez društev

Delovanje športnih društev

PREDMET SOFINACIRANJA
Izpeljava ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja
osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij.
Zagotavljanje podpore pri izvajanju poslovnih funkcij (
podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in
računovodstvo ter ravnanje s kadri za društva, ki so včlanjena
v zvezo). Koordinacija zahtevnejših športno rekreativnih
dejavnosti, ki neposredno vplivajo na povečanje deleža
aktivnih prebivalcev MOM in za katere se zagotavlja stalno
spremljanje učinkovitosti izvajanja in analiza učinkov.
Sofinancirajo se osnovni materialni stroški in plače
zaposlenih.
Izpeljava ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja
osnovnega delovanja nepridobitne športne organizacije
(zagotavljanje podpore pri izvajanju poslovnih funkcij).
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo športna
društva (klubi) s sedežem v MOM.
Sofinancirajo se stroški dela strokovnega kadra in osnovni
materialni stroški.

4. OKVIRNI OBSEG JAVNIH SREDSTEV
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI:
PODROČJE ŠPORTA ZA VSE
Športni programi na področju športa za vse (PP 123408)
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok:
a)
b)

Mali sonček - 2.700 eurov / 2.70 točke.
Športne dejavnosti za predšolske otroke - 27.000 eurov / 27 točk.

Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok:
a) Zlati sonček in Krpan - 32.400 eurov / 32.40 točke.
b) Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke - 152.000 eurov / 152 točk.
c) Za izvedbo športnega programa naučimo se plavati - 62.160 eurov / 62.16 točke.
d) Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke – 30.000 eurov / 30 točk.
Prostočasna športna vzgoja mladine:
a) Šolska športna tekmovanja za mladino - 12.000 eurov / 12 točk.
b) Športne dejavnosti za srednješolce (mladino) - 32.000 eurov / 32 točk.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
a)

Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami – 3.000 eurov / 3 točke.
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Obštudijska športna dejavnost
a) Športne dejavnosti študentov - 4.000 eurov / 4 točke.
b) Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru - 12.000 eurov / 12 točk.

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

Šport starejših
a)

Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let - 11.000 eurov / 11 točk.

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

Druge športno rekreativne prireditve – 12.000 eurov / 12 točk.
PODROČJE TEKMOVALNEGA ŠPORTA
Športni programi na področju tekmovalnega športa (PP 123411)

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 – 766.000 eurov / 766 točk.
- Individualne športne panoge – 450.000 eurov / 450 točk.
- Kolektivne športne panoge – 316.000 eurov / 316 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.
Okvirna višina sofinanciranja po posameznih starostnih kategorijah:
Starostna kategorija
Okvirna najvišja vrednost v evrih
Letni obseg vadbe (enote)
(do 25 evrov/uro)
mladinci /mladinke
do 10.000
do 400
kadeti /kadetinje
do 8.000
do 320
starejši dečki/deklice
do 6.000
do 240
mlajši dečki/deklice
do 4.000
do 160
Opomba: Za delo kondicijskih trenerjev veljajo polovične vrednosti.
16/21

Okvirna predvidena višina sredstev po posameznih panogah za Mestne panožne športne šole:
Športna panoga
Okvirna višina razpisanih sredstev v EUR
Atletika - stadionska
do 18.000 EUR
Gimnastika - športna
do 18.000 EUR
Hokej na ledu
do 18.000 EUR
Judo
do 18.000 EUR
Kickboks - WAKO
do 18.000 EUR
Košarka
do 18.000 EUR
Nogomet
do 18.000 EUR
Odbojka
do 18.000 EUR
Plavanje
do 18.000 EUR
Rokomet
do 18.000 EUR
Smučanje - alpsko
do 18.000 EUR
Teakwondo - WTF
do 18.000 EUR
Tenis
do 18.000 EUR
Veslanje
do 18.000 EUR
Nerazporejena sredstva
do 72.000 EUR

Kakovostni šport
a) 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.
b) Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa –
30.000 eurov / 30 točk.

Vrhunski šport
a) Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa – 75.000
eurov / 75 točk.

Športne prireditve in promocija športa na področju tekmovalnega športa (PP 123409)
a) Velika mednarodna tekmovanja in prireditve - 30.000 eurov / 30 točk:
- ZLATA LISICA, svetovni pokal za ženske v alpskem smučanju.
- MERCEDES – BENZ UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP, svetovni pokal v
gorskem kolesarstvu.
- Evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu.
b) Druga mednarodna tekmovanja in prireditve - 45.000 eurov / 45 točk.
c) Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih,
v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih – 33.000 eurov / 33 točk.
d) Občinska športno promocijska prireditev za podelitev priznaj v športu »Športnik leta
Maribora« - 18.000 eurov / 18 točk.
Olimpijski festival evropske mladine (PP 123415)
e) Olimpijski festival evropske mladine 2023 - 100.000 eurov / 100 točk.
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ŠPORT INVALIDOV (PP 123403)
Šport invalidov na področju športa za vse
Prostočasna športna rekreacija
a) Dejavnosti množičnega športa invalidov - 16.000 eurov / 16 točk.
Šport invalidov na področju tekmovalnega športa
Vrhunski šport invalidov
a) Dejavnosti vrhunskega športa invalidov - 2.000 eurov / 2 točki.
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.

RAZVOJNA DEJAVNOST V ŠPORTU (PP 123413)
a)
b)

Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu – 5.000 eurov / 5 točk.
Založništvo E-revija – 2.000 eurov / 2 točki.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU (PP 123412)
Delovanje športnih organizacij
a)
Delovanje občinske športne zveze – 33.000 eurov / 33 točk.
b)
Delovanje ostalih zvez društev – 5.000 eurov / 5 točk.
c)
Delovanje športnih društev – 32.240 eurov / 32.24 točke.

SOFINACIRANJE ALI DODELITEV UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV:
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 koncesionarja Marprom d.o.o.
Športnim društvom se dodeli uporaba prostora v javnih športnih objektih. 1 enota je 60 minut.
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in javnih športnih
objektov v upravljanju koncesionarja in namen uporabe javnih športnih objektov v znesku do
2.020.000 evrov ter za športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo
javnih športnih objektov se za izvedbo Letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni
dokumentaciji. Upravljavec izvajalcem dejavnosti LPŠ za dodeljen obseg brezplačne uporabe
prostora ne sme zaračunavati, ker se plačilo stroškov za uporabo prostora zagotavlja v proračunu
MOM, kar se uredi s pogodbo.
Brezplačna uporaba se zagotovi za naslednje športne programe:
-

Športne dejavnosti za predšolske otroke – do 60 enot
Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke – do 80 enot
Športne dejavnosti za srednješolce (mladino) – do 80 enot
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-

Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami – do 80 enot
Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let – do 80 enot

-

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
a) mlajši dečki in deklice v obsegu do 160 enot
b) starejši dečki in deklice v obsegu do 240 enot
c) kadeti in kadetinje v obsegu do 320 enot
d) mladinci in mladinke v obsegu do 400 enot
(Za športno panogo alpsko smučanje se lahko dodeli uporaba javnih športnih objektov, ki so
v upravljanju javnega podjetja Marprom d.o.o.)

-

Kakovostni šport odraslih (članov) - za člane in članice v obsegu do 400 enot

-

Kakovostni šport mlajših članov (v kolikor ne gre za isto skupino, ki kandidira v kakovostnem
športu) - za mlajše člane in članice v obsegu do 400 enot

-

Vrhunski šport odraslih (članov) - za člane in članice v obsegu do 560 enot

-

Dejavnosti množičnega športa invalidov – do 80 enot

-

Dejavnosti vrhunskega športa invalidov – do 560 enot

Za ostale programe, podprograme ali dejavnosti se obseg določi v javnem razpisu ali skladno z
opisom izvedbe dejavnosti v vlogi na javni razpis.
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 280.000 eurov.
Sofinanciranje se zagotovi za naslednje športne programe:
- Športne dejavnosti za predšolske otroke – do 60 enot
- Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke – do 80 enot
- Športne dejavnosti za srednješolce (mladino) – do 80 enot
- Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami – do 80 enot
- Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let – do 80 enot
-

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
e) mlajši dečki in deklice v obsegu do 160 enot
f) starejši dečki in deklice v obsegu do 240 enot
g) kadeti in kadetinje v obsegu do 320 enot
h) mladinci in mladinke v obsegu do 400 enot

-

Kakovostni šport odraslih (članov) - za člane in članice v obsegu do 400 enot

-

Kakovostni šport mlajših članov (v kolikor ne gre za isto skupino, ki kandidira v kakovostnem
športu) - za mlajše člane in članice v obsegu do 400 enot

-

Vrhunski šport odraslih (članov) - za člane in članice v obsegu do 560 enot

-

Dejavnosti množičnega športa invalidov – do 80 enot

-

Dejavnosti vrhunskega športa invalidov – do 560 enot
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Za ostale programe, podprograme ali dejavnosti se obseg določi v javnem razpisu ali skladno z
opisom izvedbe dejavnosti v vlogi na javni razpis.
5. CILJI JAVNEGA RAZPISA
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 prostočasne 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 delež športnikov MOM v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije.
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.
6. RAZPISNA KOMISIJA

Izbor izvajalcev vodi Komisija za izvedbo javnega razpisa Letnega programa športa v Mestni občini
Maribor za leto 2021, ki je imenovana s sklepom župana.
Predsednik:
1. Igor KLANČNIK, UŠ
Člani:
2. Anja KOLŠEK, UŠ
3. Simon POTRČ, UŠ
4. Robert HERGA, ŠOM
5. Zoran KAČIČNIK, ŠZM
Naloge komisije so določene v Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg., 82/20 in
150/20) in v Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni
občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19).
Člani Komisije za izvedbo javnega razpisa Letnega programa športa v Mestni občini Maribor, ki niso
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zaposleni pri Mestni občini Maribor ali njenih povezanih osebah, bodo svoje delovanje v zgoraj
navedeni komisiji z Mestno občino Maribor ustrezno pogodbeno uredili.
7. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
Razpis se izvede kot elektronski razpis z uporabo aplikacije skladno z določbami pogodbe št. 41021244/2020-4 (Pogodba o nabavi aplikacije za izbiro izvajalcev letnega programa športa).

Mestna občina Maribor
Aleksander Saša Arsenovič, župan
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