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V devetem odstavku 7. člena se pri merilu pod črko c) uspe-
šnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge se doda stavek 
»glede na raven uradnega tekmovalnega sistema« in se določijo 
ravni pod točko a ) prvi kakovostni razred – 1.liga, pod točko b) 
drugi kakovostni razred-2.liga in pod točko c ) tretji kakovostni 
razred- 3.liga in nižje ter se določi število točk tako, da se pri pod 
črko c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne športne panoge 
določi od 0-30 točk ter se pri merilu a) prvi kakovostni razred - 
1.liga določi 30 točk, pod b) drugi kakovostni razred - 2.liga 20 
točk pod c) tretji kakovostni razred - 3.liga in nižje 5 točk, tako 
da se preglednica glasi:
b) število športnikov v mladinski starostni kate-

goriji
- 1. razred (76-100% od najvišje vrednosti)
- 2. razred (51-75% od najvišje vrednosti)
- 3. razred (26-50% od najvišje vrednosti)
- 4. razred (0-25% od najvišje vrednosti)
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c) uspešnost vlagatelja znotraj posamezne špor-
tne panoge glede na raven uradnega tekmoval-
nega sistema:
a) prvi kakovostni razred - 1. liga
b) drugi kakovostni razred - 2. liga
c) tretji kakovostni razred - 3. liga in nižje
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Peti odstavek 7.člena se dopolni, tako da se predlagana do-
polnitev glasi:

»V kolikor športnik posamezne olimpijske panoge izpolni 
normo za nastop na olimpijskih igrah, se ta panoga izjemoma 
razvrsti v eno skupino športnih panog višje. Izjema velja za ob-
dobje enega olimpijskega ciklusa. Za vodenje postopka izjemne 
razvrstitve je zadolžen urad pristojen za šport na MOM.«

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 30. člena, tako da se ta odstavek 

glasi:
»V programih, kjer je predmet sofinanciranja strošek strokov-

nega kadra, lahko izvajalci kot dokazilo o namenski rabi sredstev 
predložijo polletno poročilo o volonterskem delu, in sicer prvo 
polletno poročilo najkasneje do 31. 07 tekočega leta in drugo 
polletno poročilo najkasneje do 31. 01. prihodnjega leta za drugo 
polovico preteklega leta.«

V tretjem odstavku 30. člena se popravi datum na 31.marec 
prihodnjega leta, tako da se ta odstavek glasi:

»Do 31. marca prihodnjega leta morajo izvajalci pristojnemu 
organu posredovati zaključno poročilo, ki vsebuje računovodske 
izkaze s pojasnili in poročilo o uresničevanju ciljev izvedenih 
programov v preteklem koledarskem letu.«

3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v 

Medobčinskem uradnem vestniku.
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Na podlagi 3. odstavka 16. člena Zakon o športu (ZŠpo-1, 
Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 1. odstavka 23. 
člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, s spre-
membami) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 26. seji 
18. oktobra 2021, s sklepom št. 0130-180/2021-11 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbiri in 

sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Maribor

1. člen
V drugem odstavku 7. člena pri merilu pod črko a) konku-

renčnost športne panoge pod alinejo mednarodne razširjenosti 
dodajo podmerila: a) športna panoga na programu naslednjih 
letnih ali zimskih olimpijskih iger , pod b) športna panoga, ki 
jo priznava Mednarodni olimpijski komite in pod c) športna pa-
noga, ki jo priznava SportAccord ter se določi število točk tako, 
da se pri merilu a) športna panoga na programu naslednjih le-
tnih ali zimskih olimpijskih iger določi 30 točk, pod b) športna 
panoga, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite 20 točk 
pod c) športna panoga, ki jo priznava SportAccord 10 točk in 
za strategijo razvoja panoge 20 točk, tako da se preglednica  
glasi:
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a) konkurenčnost športne panoge
- mednarodna razširjenost:

a) športna panoga na programu 
naslednjih letnih ali zimskih 
olimpijskih iger

b) športna panoga, ki jo priznava 
Mednarodni olimpijski komite

c) športna panoga, ki jo priznava 
SportAccord

- strategija razvoja panoge
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V devetem odstavku 7. člena se pri merilu pod črko b) uspe-
šnost športnikov v mladinski starostni kategoriji se določi število 
točk od 0-20 točk, ter se določijo podmerila, in sicer pod prvo 
alinejo 1. razred (76-100% od najvišje vrednosti) in vrednost 20 
točk, pod drugo alinejo 2. razred (51-75% od najvišje vrednosti) 
in vrednost 15 točk, pod tretjo alinejo 3. razred (26-50% od naj-
višje vrednosti) 5 točk ter pod četrto alinejo 4. razred (0-25% od 
najvišje vrednosti) in vrednost 0 točk, kot je razvidno iz pregle-
dnice v nadaljevanju;


