
Na podlagi 219. elena Pravilnika o postopkih za izvrgevanje proraeuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
it. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 17. elena Zakona o gportu (Uradni list RS, it. 29/2017,
21/2018-ZNOrg, 82/2020, 150/2020), 26. elena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti iwajalcev letnega
programa gporta v Mestni obeini Maribor (MUV, it. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.) in Statuta Mestne
obeine Maribor (MUV, it. 10/2011, s spremembami) objavlja Mestna obeina Maribor, Ulica heroja Staneta I,
2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom
Letnega programa iporta v MOM za leto 2022

POMENI IZRAZOV, ki so povzeti po Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajatcev letnega
programa gporta v Mestni obeini Maribor (MIUV, it. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/2 1 popr.) so:
letni program iporta v MOM (v nadaljnjem besedilu: LPS) je program, s katerim se dolo6i izvajanje
nacionalnega programa gporta v MOM za posamezno koledarsko leto skladno z Zakonom o gportu (v
nadaljnjem besedilu: Zgpo-1 ), ki ga sprejme Mestni svet MOM,
javni razpis MOM za izbiro in sonnanciranje izvajanja LPg (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis,
ki se pripravi in izvede na podlagi sklepa o zaeetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje
izvajanja LPg (v nadaljnjem besedilu: sklep o zaeetku postopka razpisa), s katerim se doloei predmet
sofinanciranja, predviden obsegjavnih sredstev, cilje, ki sejih da dose6i z razpisom in besedilom razpisa,
izvajalec letnega programa :porta v MOM (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, Cigar dejavnost
je na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa iporta v Mestni obeini
Maribor (MUV, it. 21/19, 25/19, 24/2 1 in 25/2 1 popr.) izbrana na razpisu in mu MOM sofinancira dejavnost
in uporabo prostora v javnih in ostaIih gportnih objektih,
gportna panoga je panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in
kategoriziranje gportnikov v RepubIiki Sloveniji in ima nacionalno pano2no gportno zvezo z uradnim
tekrnovalnim sistemom, v katerem lahko gportniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme
mednarodnih gportnih zvez,
piramidalni sistem pomeni izvajanje dejavnosti vadbe in tekmovanj v vseh starostnih kategorijah uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski ipod,
podrolja LPg so:
a) gportni programi:

prostoeasna gportna vzgoja otrok in mladine,
gportna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
obgtudijska gportna dejavnost,
gportna vzgoja otrok in mla(line, usmerjenih v kakovostni in vrhunski ipod,
kakovostni iport,
vrhunski gpon.
gport invalidov,
gportna rekreacija,
gport starejlih,

b) gportni objekti in pov’r line za gport v naravi,
c) razvojna dejavnost v gportu:

- izobra2evanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v gportu,
d) organiziranost v gportu:

- na podroeju kakovostnega in vrhunskega gporta,
- na podroeju gportne rekreacije, prostoeasne gportne vzgoje otrok in mladine oziroma na podroelju

obltudijske gportne dejavnosti,
e) iportne prireditve in promocija !porta:

- gportne prireditve;
dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno
enoto sofinanciranja programov, ki se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji,
javni :portni objekti in povriine za gport v naravi so gportni objekti, ki so dr2avna lastnina ali lastnina
lokalnih skupnosti ter se lahko pove2ejo v mre20,
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uporaba prostora obsega uporabo prostora v javnih gportnih objektih in povrginah za iport v naravi ter
ostalih gportnih objektih in se podrobneje opredeli z LPg,
iportnik je posameznik, ki se za matieni klub s sede2em v MOM registrira kot !portnik skladno z 32.
elenom Zgpo- 1,
strategija rawoja panoge je program medsebojnega sodelovanja pravnih subjektov na podroeju gportne
panoge, ki je sprejet s strani gportne zveze Maribor (v nadaljnjem besedilu: gZM) in potrjen s strani MOM,
mestna pano£na :portna lola je dejavnost, ki se v okviru gportnega programa gportna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski gport, izvaja v gportnih drugtvih na ravni MOM v skladu z
na6eli trajnostnega razvoja do ljudi in narave. Opredeljena je:
a) s strokovnim kadrom skladno z Zgpo-1 (strokovno izobra2en delavec, izvajalec dopolnilnega
strokovnega dela, ki sodeluje v procesu gportne vadbe),
b) z ustreznim programom in materialnimi mo2nostmi za izpeljavo tega programa.
c) zorganiziranim sodelovanjem s iolskim sistemom.

Uradni tekmovalni sistem: kot uradni tekmovalni sistem se upogteva dokument wUradno potrjeni
tekmovalni sistemi«, gtevilka 3-1 8/201 7-232 z cine 16. 04. 2021, ki ga je v skladu z dokumentom wPogoji,
pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje gportnikov v Republiki Sloveniji« potrdil strokovni svet
za tekmovalni iport na svoji 13. redni seji.

- Obvestila Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ObvestilaOKS): kot uradni dokument
se upogteva aktualna evidenca kategoriziranih gportnikov, ki je stopila v veljavo 1.10.2021 in je objavljena na
spletni strani OKS (\\ n'\v.ol\'lnpm.

- Izvedbeni naert nacionalnega programa iporta: je dokument. ki sledi nacionalnemu programu gporta
in omogo6a njegovo uspeino in ueinkovito izvajanje -
(https://www'. gov.si/assets/in in ist rstva/MIZS/Dokumenti/Direktorat-za-sport/Strokovni-svet-RS-za-
sport/202 1 /lzvedbeni-nacrt-nacionalnega-programa-sportd-v-Republiki-Sloven ij i-201 4-2023.pdf).

- Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih iportne vzgoje otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in vrhunski ipod (SOM KS/VS) – je dokument OKS. ki za vsako gportno panogo
doloea velikost in starostne skupine ter najveeji letni obseg vadbe - https://\\'ww.olympic.si/datoteke/2_2_2-
VELIKOST%20VADBEN IH%20SKUPIN%201N%2(K)BSEG%20VADB E-
%C5%A 1 port%20otroktF,20in%20lnladina.pdf

- Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih kakovostnega iporta (Kg) – je dokument
OKS, ki za vsako gportno panogo doloea velikost in starostne skupine ter najveeji letni obseg vadbe -
https://www .olympic .si/datoteke/2_2_,2-%20vel ikostc?/,20vadbenihc%20skupin%20tF,20-
%20'Yo20kakovostni%20%C5% Al port.pdf

- Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih vrhunskega iporta (Vi) – je dokument
OKS, ki za vsako gportno panogo doloea velikost in starostne skupine ter najveeji letni obseg vadbe -
https://u’ww .olympic.si/datoteke/Kopija2%202%202-PRAVILN IK-OBt%C4%8CINE-OKS-
obI ikovanje'Pa20vadben ih'}G20skup in . pdf

- Informator 2021/2022 – je publikacija Zavoda za !port RS Planica, ki opredeljuje gportne programe ter
naein izvajanja in uresni6evanja ciljev gportnih programov (Mali son6ek, Zlati soneek, Krpan, Naueimo se
plavati, Solska gportna tekmovanja in prireditve) –
https://www .sportmladih .net/uploads/cms/nIe/Informator%201/Informator_2 1 , .22_splet.pdf

2. PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti
Letnega programa gporta v MOM, dodelitev uporabe prostora gportnim drugtvom in gportnim zvezam v mre2i
javnih gportnih objektov in javnih gportnih objektih v upravljanju koncesionarja oziroma sofinanciranje za
gportne objekte in povrgine za gport v naravi, ki niso vkljueeni v mre20 javnih gportnih objektov.
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Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti Letnega programa !porta
v MOM za leto 2022, dodelitev uporabe oziroma za sofinanciranje prostora gportnim drugfrom in iportnim
zvezam za leto 2022.
Premo2enjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih
sredstev ali brezplaene uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro konenih uporabnikov.

Programi gporta izvajalcev Letnega programa gporta ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.

Sofinancirani izvajalci v vseh programih gporta otrok in mladine so do12ni brezplaZno vkljuZevati v
svoje programe socialno ogroiene otroke.

V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresnilnih podatkov, bo vloga zavrnjena.

V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi navajanje neresnienih podatkov, nenamenska ter
negospodarna raba sredstev ali krienje pogodbenih doloeil, bo moral iwajalec vrniti prejeta sredstva z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.

V vseh dejavnostih, kjer je predmet sofinanciranja vadba gportnikov, morajo le-ti biti registrirani v skladu z
32. elenom Zakona o gportu (Zgpo- 1, Uradni list RS, it. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20).

& Dodelitev brezpladne uporabe prostora oziroma sofinanciranje uporabe prostora (uveljavlja se na
programskih obrazcih)

Odobreno brezplaeno uporabo prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za
namene, ki so za vsako podroeje, program, podprogram oz. dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom
o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa gporta v Mestni obeini Maribor (MUV, it.
21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.).

Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mre2ijavnih !portnih objektov injavnih gportnih objektov
v upravljanju koncesionarja in namen uporabe javnih gportnih objektov, za katere je zagotovljen znesek do
2.015.000 evrov ter za gportne objekte in povriine za gport v naravi, ki niso vkljueeni v mre20 javnih
gportnih objektov, se za izvedbo Letnega programa gporta opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji.

MOM bo sofinancirala tudi ure vadbe v drugih !portnih objektih v lasti MOM in ostalih gportnih objektih, ki
niso v lasti MOM (lastni gportni objekti in telovadnice), ki zaradi narave dela (specifienost gportne panoge) ali
prezasedenosti, glede na obseg vadbe in vmdnotenje programov niso vkljueeni v mre20 javnih gportnih
objektov, vendar najve6 do 250.000 evrov. Vrednost posamezne ure se izraeuna tako, da se razpolo21jiva
sredstva delijo s skupnim gtevilom odobrenih ur.

Prednost pri uporabi prostora v mre2i javnih gportnih objektov imajo dejavnosti programov »Prostoeasne
!portne vzgoje golskih otrok« ter dejavnosti programov wVadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov
za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski iport«.

Enota za izvedbo vadbe se pri dodeljevanju uporabe prostora upogteva 60 minut (npr. 45 min = 3/4 enote, 90
min = 1 % enote).
Enota za izvedbo tekmovanj predstavlja zagotavljanje pogojev za izvedbo domaeih tekem uradnih tekmovaInih
sistemov v skladu s standardi nacionalnih oziroma mednarodnih pano2nih gportnih zvez.

Vsak prejemnik za uporabo javnih iportnih objektov krije le dodatne strogke priprave gportnega objekta, ki
presegajo normative nacionalnih oziroma mednarodnih pano2nih gportnih zvez, po veljavnem ceniku
upravljavca gportnega objekta.

Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mre2i javnih gportnih objektov MOM. V vlogi lahko
navede 2eleno in nadomestno lokacijo. V kolikor na objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo
prostora, ni mogoee izvajati tekmovanj, se izvajalca lahko prerazporedi na drug javni gportni objekt. Pri tem
se upogteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne gportne panoge.
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Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpolo21jivih kapacitet na javni gportnih objektih ter drugih
gportnih objektih in povrginah za !port v naravi, pri dodeljevanju brezplaene uporabe ali sofinanciranju
prostora, upogteva specifike posamezne gportne panoge.

Protivrednost odobrene
koncesionarja.

uporabe javnih !portnih objektov se izraeuna na podlagi veljavnega cenika

b Sofinanciranje programov

Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki
so za vsako podroeje, program, podprogram oz. dejavnost predvideni s tem razpisom in OdIokom o izbiri in
sofinanciranju dejavnosti iwajalcev letnega programa gporta v Mestni obeini Maribor (MUV, it. 21/19, 25/ 197
24/2 1 in 25/2 1 popr.).

Sofinancirali se bodo izkljueno programi oz. dejavnosti, ki imajo zakljueeno finandno konstrukcijo, kar
pomeni, da morajo biti predvideni odhodki (izdatki oz. strogki) enaki predvidenim prihodkom (prihodki so
segtevek vseh prejemkov vlagatelja skupaj z zaproienimi sredstvi MOM oz. ob6inski proraeun). Zakljueena
finanena konstrukcija pomeni, da ima vlagatelj za posamezen program oz. dejavnost zagotovljene finanene
vire za izvedbo, pri eemer dodeljena sredstva MOM za posamezen program oz. dejavnost ne smejo biti vigja
od razpisanih sredstev.

lzvajalec gportnega programa ki je izbran za izvajanje LPg je do12an javno objaviti izraeun cene gportnega
programa za katerega izvajanje prejema javna sredstva (1. odst. 31 .el. Zgpo-1). gportni programi, ki so v
celoti financirani iz javnih sredstev so za uporabnika brezpladni. V primeru delnega sonnanciranja
gportnih programov izjavnih sredstev mora izvajalec LPg strogke. kijih krijejo vade6i sorazmerno zmanjgati
(3. odst. 3 1 . 61. ZSpo-1 ).

Volontersko delo mora bRI v vlogi na Javni razpis opredeljeno v finaneni konstrukciji prijavnega obrazca
posamezne dejavnosti. Upravieen strogek za uveljavljanje volonterskega dela je povraeilo strogkov. skladno s
3 1 . elenom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, it. 10/ 11, 16/ 1 1 – popr. in 82/15), ki ga prijavitelj izkazuje
na predpisanem obrazcu v polletnih Poroeilih.

Strokovni delavci. ki imajo z izvajalcem LPg sklenjeno poslovno razmerje ali redno delovno razmerje, ne
morejo uveljavljati volonterskega dela.

Sofinanciranje dejavnosti se izvede na podlagi zahtevka. lzvajalcu se na podlagi pogodbe in vlo2enega
zahtevka odobri erpanje vseh dodeljenih sredstev na razpisu. Namenska poraba in gospodarno porabo sredstev
se presoja med samim izvajanjem dejavnosti ter ob oddaji vsakega zahtevka.
lzplaeilo po posameznem zahtevku lahko predstavljajo najvee do 100 % upravieenih stroikov.

gportne prireditve se bodo sofinancirale na podlagi zahtevka izvajalca, kateremu je potrebno prilo2iti finaneno
poro6ilo s prilogami (gtevilo tekmovalcev, gledalcev, fotografije,...), in sicer v roku 30 dni po izvedbi
posamezne prireditve.

Zahtevke za obdobje od 1.1. do 30.6.2022, je potrebno oddati najkasneje do 3 1.7.2022.
Pred prvim zahtevkom za obdobje po 30.6.2022, je potrebno oddati poroeilo z dokazili o plaeanih strogkih, ki
so nastali v obdobju od 1.1. do 30.6. in so bili prikazani v aplikaciji pri zahtevkih za to obdobje. Po 3 1.7.2022
strogkov za obdobje od 1.1 . do 30.6.2022 ni vee mo2no uveljavljati in se ne gtejejo kot upravieeni strogki.

Rok za predlo2itev zadnjega e-zahtevka za obdobje od 1.7. do 31.12.2022 je 8. december 2022. razen za
prireditve, tekmovanja in mestne pano2ne gportne Mole izvedene v decembru 2022, kjer je rok za predlo2itev
e-zahtevka najkasneje do 15. 1.2023 .
Poroeilo o namenski porabi sredstev za obdobje od 1.7. do 31.12.2022 z dokazili o plaeanih stroikih je
potrebno oddati najkasneje do 3 1 . 1.2023 .

Zakljueno vsebinsko poroeilo za obdobje od 1.1. do 3 1.12.2022, ki vsebuje raeunovodske izkaze s pojasnili in

4



poroeilo o uresnieevanju ciljev izvedenih programov v preteklem koledarskem letu, morajo izvajalci
pristojnemu organu posredovati do 3 1. marca prihodnjega leta

V programih prostoeasnih dejavnosti, kjer je predmet sofinanciranja strogek strokovnega kadra, s katerimi ima
izvajaIec sklenjeno pogodbo o volonterskem delu. morajo izvQjalci kot dokazilo o namenski rabi sredstev k e-
zahtevku za obdobje od 1.1. do 30.6. predlo2iti pwo Poroeilo o volonterskem delu nQjkasneje do 3 1 .7. tekoeega
leta. k e-zahtevku za obdobje od 1.7. do 31.12. pa drugo Poroeilo o volonterskem deIu, najkasneje do 10.12
tekoeega leta.

Zakljueno vsebinsko poroeilo o volonterskem delu za obdobje od 1.1. do 3 1.12.2022, se odda najkasneje do
3 1.01. prihodnjega leta.

3. OKVIRNA VIgINA SREDSTEV ZA IZVEDBO RAZPISANIH PODROeIJ, PROGRAMOV,
PODPROGRAMOV IN DEJAVNOSTI TER UPORABE OBJEKTOV

MOM si pridr2u je pravico do spremembe okvirne vigine sredstev, v primeru, da se razpolo£ljiva sredstva
spremenijo v proraeunu oziroma rebalansu proraeuna MOM za leto 2022 .
Okvirna skupna vi gina predvidenih razpisanih sredstev znaga 4.392.760.00 evrov
Okvirne vi:ine srcdstev, ki so namenjene izvedbi razpisanih programov za leto 2022. po posameznih razpisnih
podroejih, programih. podprogramih in dejavnostih znagajo:

Sofinanciranje Letnega programa gporta v MOM obsega sofinanciranje podroeij, programov’, podprogramov
in de javnosti ter uporabe objcktov v naslednjih okvimih zneskih:

Poglavje
Javnega
razpisa

Programski
obrazec v
aplikaciji
Tendee

;tevilka
pogla\’ja v
LPg 2022

Podroeje, program,
podprogram, deja\'nost

LPg 2022

§tevilka I Okvirna
proralunske F razpisana

postavke b sredst\’a v EUR

men 2.1. Ro
NA PODROeJU gPORTA
ZA VSE
o cms
gPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE
Prostoeasna iportna \zgoja
BredlOISkih otrok
Mali soneek

123408

1.

A.

a.

2.1.1.

2.1.1.1.

a)

B

B

A

Gibalne igre v naravi 2.000

2.700

32,000

Krosi

b.

B.

a

b)

2.1.1.2.

a)

)

>redgolske otroke
Prostoeasna iportna vzgo.ja
iolskih otrok
Zlati soneek in Krpan

B

B

B

B

B

A

Drsanje

Planinstvo

10.400

1.000

;portno ple7anje 2.000

2.000Rolkanje

Kolesarstvo 6,000

160.000n))
goloobvcznc atroke
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C. C) Za izvedbo programa
Nau6imo se Dlavati
Deset urni plavalni teeaji za
brve razrede

Preverjanje znanja plavanja
za ieste razrede

;olska gportna tekmovanja za
goloobvezne otroke

Prostotasna iportna vzgoj a
mladine
o
mladino

)
srednjegolcc (mladino)
So
OTROK IN MLADINE S
POSEBNHWI
POTREBAMI
>
mladine s posebnimi
Fotrebami

mit
gPORTN A DEJAVNOST
)
gtudcnte

Tekmovan ja gtudentov
Univcrzc v Mariboru
-go

C

C

D

57.000

5, 160

20,000d.

C.

a.

b.

11.

d)

2.1.1.3.

D

A

a)

b)

2.1.2.

8,000

3 1.000

a) 4.000

111. 2.1.3.

a)

b)

2.1.4.

A

D

5.000

10.000b.

rv.

a, E a) o
Giba j MarK)or – brezplaenc
animacijske prireditve in
brezplaena animacijska vadba-so m

15 ,000

V.

a.

VI.

2.1.5.

A a)

2.2.

Strokovno vodena vadba za
stareiie od 65 let
-£FoRTNE PRIREDITVE
IN PROMOCIJA gPORTA
– PODROeJE gPORTA
ZA VSE
Velike gportno rekreativne
rireditve lokalnega Domena

Zimski gportni vikend

13.000

123409

a 2.2.1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

6,000

)
9,000

Mariborski mestni tek 17.000

4,500

3 ,000

Festival mariborskega £porta

Urbani polmaraton
Run4motion

o 2,500

2.000

1 ,500

Team Time Ride

ZZ – Rolano mesto

Noeni tek na Kalvarijo 1.000

12.000b. I

rireditve
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'. 6 3.1 . LPORTNI PROGRAM I
NA PODROeJU
TEKMOVALNEGA
gPORTA
gPORTN A VZGOJ A
OTROK IN MLADINE,
USMERJENIH V
KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI iPORT
Dejavnost vadbe in
tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za
otroke in mladino usmerjene
v kakovostni in vrhunski
!port

12341 1

1. 3.1.1.

a a)

Individualne panoge 470.000

293.000Kolektivne panoge

311.

a) Dejavnosti vadbe in
tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov
vrhunskega !porta
IPORTNi PRIREDITVE

IN PROMOCIJA iPORTA
– PODROeJE
TEKNIOVALNEGA
gPORTA
Velike mednarodne gportne
lrireditve

UEC Evropsko prvenstvo v
=orskem kolesarstvu

ZLATA LISICA, svetovni
pokal za 2enske v alpskem
srnuCaniu
Druga mednarodna
tekmovania in Drireditve
Nastopi v evropskih klubskih
ligagkih tekmovanjih, drugih
veIikih ligagkih tekmovanjih,
v svetovnih pokalih in drugih
velikih mednarodnih
tekmovaniih
Nastopi v evropskih klubskih
ligagkih tekmovanjih – liga
lrvakov

Nastopi na drugih velikih
ligalkih tekmovanjih, na
svetovnih pokalih in drugih
velikih mednarodnih
tekmovaniih
gportnik leta Maribora 202 1

75.000

111. 3.2. 123409

a a) 30.000

K b)

C)

65.000

K

K

10.000

20.000

K

H

d) 18.000

35 1 .000

IV. 3.3.

a)

4 M
gPORTNE MOLE
Mestne pano2ne !portne gole
otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski
gDort
-go

123416

4. 123403
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1. 4.1 . SPORT INVALIDOV -
PODROeJE gPORTA ZA
VSE
Prostolasna !portna
rekreaciia invalidov
Dejavnosti mno2iCnega
gporta invalidov

gportne prireditve in
romociia gnorta invalidov

£portno rekreativne
rireditve gDorta invalidov

gPORT INVALIDOV -
PODROeJE
TEKNIOVALNEGA
gPORTA
Tekmovalni !port invalidov

A.

a.

B.

a.

11.

4.1.1.

A a)

4.1.2.

a)

4.2.

16.000

L 2.000

A.

a.

B.

4.2.1.

a)

4.2.2.

Dejavnosti tekmovalnega
gporta invalidov
)
promocija tekmovalnega
!porta invalidov
Mednarodna tekmovanja in
prireditve, evropska ligaika
tekmovanja in svetovni
pokali s podroeja gporta
invalidov
RAZVOJNA DEJAVNOST
v iPORTU
Usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih
delavcev v goortu
lzobra2evanje strokovnih
delavcev v gportu
ORGANIZIRANOST t
gPORTU
DELOVANJE £PORTNI H
ORGANIZACIJ
Delovanje obeinske !portne
zveze
Delovanje ostalih zvez
drugtev
Delovanje gportnih drugtev

1 .000

a. L a) 1 .000

Te. 8

a.

5.

a)

123413

Ml 7.000

b.

TeT9

1.

Ml b)

6.

3.000

123412

6.1 .

a)

b)

C)

a.

b.

N

N

0

33.000

5.000

33.000C.

A7 mmRaIR
POVRgINE ZA gPORT v
NARAVI

123414

7.1. OBJEKTI V
UPRAVLJANJU
KONCESIONARJA
APaRT MARIBOR D.O.O
IN V UPRAVLJANJU
UPRAVLJAVC A
SMUelge
Objekti v upravljanju £port
Maribor d.o.o.

na

programskih
obrazcih

a) 1.990.000

na

programskih
obrazcih

)

upravljavca smuei ge
25.000
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7.2. 1 OSTALI SPORTNI
OBJEKTI
Ostali gportni objektina

programskih
obrazcih

Te. 10

250.000

OLIMPIJSKI FESTIVAL
EVROPSKE MLADINE
2023
Olimpijski festival evropske
mladine 2023

123415

250.000

4. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIBLANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:

gportna drugtva in gportne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
gportna drugtva in gportne zveze Slovencev v zamejstvu v ltaliji, Avstriji in na Mad2arskem;
zavodi za gport po Zakonu o gportu (Zgpo-1 );
pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v gportu v Republiki Sloveniji;
ustanove. ki so ustanovljene za splogno koristen namen na podroeju gporta, v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove;
zavodi s podroeja vzgoje in izobra2evanja, ki izvajajojavno veljavne programe;
samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v gportu v Republiki Sloveniji;
zasebni gportni delavci.

gportna drugtva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in podroeij letnega programa
gporta.

Ne glede na prejgnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju gportnih programov (1. toeka prvega
odstavka 6. elena Zakona o gportu) prednost pri izvajanju letnega programa gporta !portna drultva in gportne
zveze, registrirane v Republiki SIoveniji in zavodi s podroeja vzgoje in izobra2evanja, ki izvajajo javno
veljavne programe.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev in uporabe prostora v javnih gportnih objektih in
ostalih !portnih objektih imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje splogne pogoje:

so registrirani za izvajanje dejavnosti v gportu,
imajo sede2 oziroma stalno prebivaligee v MOM in delujejo za obmoeje MOM najmanj dve leti ter iwajajo
dejavnost prete2no (50 % + 1 Clan) za prebivaIce MOM,
imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresnieevanje na razpis prijavljenih programov
in izvajajo programe gporta s svojimi strokovnimi kadri,
ima gponno drugtvo urejeno zbirko elanstva in udele2encev programov, druge statusno pravne oblike pa
zbirko udele2encev programov,
nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do MOM in njenih povezanih oseb,
zagotavljajo izvedbo programov gporta v skladu z naeeII trajnostnega razvoja do ljudi in narave,
izpolnjujejo druge pogoje, doloeene z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbiri in
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa gporta v Mestni obeini Maribor, LPg in razpisno
dokumentacijo.

Status izvajalca lahko dobi vsak vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje iz prejgnjega odstavka in:
se mu sofinancira dejavnost iz prora6una MOM ali
se mu dodeli uporaba prostora v mre2ijavnih gportnih objektov injavnih gportnih objektov v upravljanju
koncesionarja ali sofinancira uporaba ostalih gportnih objektov.

Iwajalec mora pri prijavi na javni razpis izpolniti osnovne obrazce (Rl, R2 in R3) in predlo2iti naslednje
skenirane dokumente :

obrazec Rl (Podatki o izvajalcu gportnega programa),
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obrazec R2 (lzjave o sprejemanju pogojev razpisa),
obrazec R3 (Dokazila in priloge – Temeljni akt prijavitelja, Odloeba upravne enote Maribor, Odlo6ba o

javnem interesu – v kolikor jo je izvajalec pridobil, Strategija iportne panoge, usklajena s Strategijo gporta v
MOM do leta 2030 - v kolikor jo panoga ima),

pogodbo s koncesionarjem javnih gportnih objektov oziroma drugo pogodbo z upravljalcem objektov oz.
izjavo o uporabi lastnih prostorov,
potrjen urnik s strani koncesionarja gportnega objekta oz. upravljalca objekta,
pogodba s strokovnim kadrom,
dokazila o usposabljanju v zadnjih dveh letih,
dokazilo o kategorizaciji strokovnega kadra,
podpisane pristopne izjave s strani vadeeega oz. zakonitega zastopnika mladoletne vadeee osebe,
dokazilo o statusu invalidnosti (kopijo Odloebe o invalidnosti s strani pristojnega dr2avnega organa,
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov - ZVOP- 1 ),
seznam gportnikov, ki izpolnjujejo pogojejavnega razpisa, potrjen s strani NPZ.

5. PREDMET SOFINANCIRANJA IN POSEBNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU
iPORTA ZA VSE

Posebni kriterij v programih prostolasne iportne vzgoje predgolskih in :oloobveznih otrok ter Xportne
vzgoje mladine je, da se posameznemu vlagatelju sonnancira najveZ 20 dejavnosti (vadbenih skupin).

1. Prostodasna iportna vzgoja otrok in mladine – 2.1.1.

Prostolasna iportna vzgoja predlolskih otrok - 2.1.1.1.

a. Mali soneek. Obrazec »B«

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prosto6asnih gportnih dejavnosti s podroeja »Krosa«
in wGibalnih iger v naravi« v mariborskih vrtcih, in sicer za drugo starostno obdobje otrok, ki jo na podlagi
normativa Ministrstva za izobra2evanje, znanost in gport predstavljajo otroci od treh let starosti do vstopa v
golo

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, upravieeni strogki
programa so strogki strokovnega dela in drugi strolki neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in
storitev).

Za izvedbo dejavnosti se zagotovi brezplaena uporaba javnih gportnih objektov. ki so v upravljanju
koncesionarja.

Posebni pogoji, ki jill morujo izpotnjevati vlagatelji zu kandidiranje nu javnem razI)isu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o gportu (Zgpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri Ministrstvu za izobra2evanje, znanost in gport (MIZ£). V
primeru, da je strokovni delavec 2e oddal vlogo za vpis v razvid na MIZ£, vpis pa ie ni bil izveden, pri]o2i
ustrezno dokazilo oz. bo komisija upogtevalajavne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni
usposobljenosti:
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doloeen ali nedoloeen eas, samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec, gtudentski semis,
volonterstvo):
zagotovi, da nihee od sodelujoeih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomoeno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
vee kot Best mesecev;
zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi doloeili o predmetu in obsegu vadbe ter gtevilu otrok,
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, doloeeni s tem razpisom oz. navedeni v razpisni
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dokumentacij ii
ima podpisan dogovor z vrtcem, za katerega bo izvajal program in ga prilo2il k prijavi najavni razpis;
ima podpisan dogovor z drugtvom, i bo iwajal program in ga prilo2ijo k prijavi najavni razpis, v kolikor
je prijavitelj vrtec;
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

b iportne dejavnosti za predgolske otroke, Obrazec »A«

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodene celoletne prosto6asne gportne vadbe za pred£olske
otroke, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader izvajalca, in sicer za drugo starostno obdobje otrok, ki jo na
podlagi normativa Ministrstva za izobra2evanje, znanost in gport predstavljajo otroci od heh let starosti do
vstopa v !olo.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 60 ur strogkov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v easu izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v
vigini najvel do 10 evrov. Posamezna vadbena skupina se sofinancira v vigini do 600 evrov. Pri redno
zaposIenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih gportnih delavcih in gtudentskemu sewisu se sofinancira strogek storitve.
Pri volonterskem delu se sofinancira strogek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v
upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih objektih do 60 enot
uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagutelji za kandidiranje na ja\?nam razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o gportu (Zgpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIZg. V primeru, da je strokovni delavec ie oddal vlogo
za vpis v razvid na MIZg, vpis pa ge ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upogtevala
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doloeen ali nedoloeen eas, samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec, gtudentski servis,
volonterstvo);
zagotovi, da nihee od sodelujoeih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomo6no obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
vee kot gest mesecev;
zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi dolo6ili o predmetu in obsegu vadbe ter gtevilu otrok,
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, dolo6eni s tem razpisom oz. navedeni v razpisni
dokumentacij i;
zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 6 in najved 15 udele£encev na
strokovnega delavca;
izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 45 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem
dele2u polnega obsega programa vadbene skupine;
mora prilo2iti k prijavi na razpis dogovor, v kolikor drugtvo program izvaja na podlagi dogovora z
zavodom (javni vrtec);
ima ustrezno, zaklju6eno in realno finan6no konstrukcijo dejavnosti.

Zaradi sanacije malega in srednjega bazena v kopalixeu Pristun, se izvujalcem programu omogodi, da
bodo imeli moinost vnosa seznama vadeZih posameznih vadbenih skupin v aplikacijo za sofinanciranje
LPg za leto 2022, takoj po zakljuEeni sanaciji.

Ne glede na i&jemo, je prijaviteli doRan v Cusu odprtega javnega razpisa iwolniti prijuvo posameznegu
programa brez seznama vade6ih.
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Prostolasna iportna vzgoja :olskih otrok - 2.1.1.2

& gportne dejavnosti za goloobvezne otroke - Obrazec »A«

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih celoletnih prostoeasnih !portnih dejavnosti za
goloobvezne otroke, kijih izvaja strokovno usposobljen kader gportnih drugtev.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur strogkov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v easu izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v
vigini najvee do 10 evrov. Posamezna vadbena skupina se sofinancira v vigini do 800 evrov. Pri redno
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih iportnih delavcih in gtudentskemu sewisu se sofinancira stroiek storitve.
Pri volonterskem delu se sofinancira stroiek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih gportnih objektov. ki so v
upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih objektih do 80 enot
uporabe objekta.

Posebni pogoji, kijih morajo izpolnjevuti vlagatelji za kandidiranje najavnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o iportu (Zgpo-1 ) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIZg. V primeru, da je strokovni delavec ie oddal vlogo
za vpis v razvid na MIZS, vpis pa ie ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upogtevala
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doloeen ali nedolo6en eas, samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec, !tudentski servis,
volonterstvo);
zagotovi, da nihee od sodelujo6ih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomo6no obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
vee kot gest mesecev;
zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi doIoeili o predmetu in obsegu vadbe ter gtevilu otrok,
ki so. glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, doloeeni s tem razpisom oz. navedeni v razpisni
dokumentacij i ;
zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in najvel 20 udeleiencev na
strokovnega delavca;
izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem
dele2u polnega obsega programa vadbene skupine;
k prijavi najavni razpis prilo2i pisni dogovor z zavodom (javna osnovna !ola), v kolikor program izvaja
za ta zavod:
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

Zaradi sanacije malega in srednjegu buzena v kopaliXZu Pristun, se izvajulcem programu omogoei, da
bodo imeli moi.nost vnosa seznama vade6ih posameznih vudbenih skupin v aplikacijo za sofinanciranje
LPg za leto 2022, takoj po zaklju6eni sanaciji.

Ne gIedc na i4jemo, je prijuviteli doRan v easu odprtega javnegu rutpisa iKpolniti prijavo posame&neRd
programa bre; seznamu vade6ih.

b Zlati soneek in Krpan - Obrazec »B«

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostoeasnih gportnih dejavnosti s podroeja drsanja
na ledu, planinstva, gportnega plezanja, rolkanja in kolesarstva v mariborskih osnovnih golah.
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Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, upravi6eni stroiki
programa so strogki strokovnega dela in drugi strogki neposredne izvedbe dejavnosti (mateHala, blaga in
storitev).

Za izvedbo dejavnosti se zagotovi brezplaena uporaba javnih gportnih objektov, ki so v upravljanju
koncesionarja.

Posebni pogoji, ki jih morujo izpolnjevuti vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o gportu (ZSpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIZS. V primeru, da je strokovni delavec 2e oddal vlogo
za vpis v razvid na MIZ£, vpis pa ie ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upoitevala
javne listine oz. dipIome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doloeen ali nedolo6en eas, samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec, itudentski servis,
volonterstvo);
zagotovi, da nihee od sodelujoeih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomo6no obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
vee kot lest mesecev;
zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi doloeili o predmetu in obsegu vadbe ter gtevilu otrok,
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, dolo6eni s tem razpisom oz. navedeni v razpisni
dokumentacij i ;
ima podpisan dogovor z osnovnimi iolami, za katere dejavnost izvajajo in ga prilo2ijo k prijavi najavni
razpls;
ima podpisan dogovor z dru§tvom, ki bo izvajal program in ga priIo2ijo k prijavi najavni razpis, v kolikor
je prijavitelj lola;
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

& Za iwedbo :portnega programa wNaueimo se plavati« - Obrazec »C«

Razpisuje se izpeljava kakovostno vodenih brezplaenih 10 urnih teeajev plavanja za pr\re razrede in
preverjanj znanja plavanja za ieste razrede za mariborske osnovne kole.

Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri lahko izvedejo celoten program brezplaenih 10 urnih teeajev
plavanja za prve razrede in preverjanj znanja plavanja za leste razrede za mariborske osnovne gole.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega program% upravi6eni strogki
programa so strogki strokovnega dela in drugi strogki neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga, storitev
in uporaba objekta).

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje nu ja\>acm razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega deJavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o !portu (Zgpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIZS. V primeru, da je strokovni delavec ie oddal vlogo
za vpis v razvid na MIZg, vpis pa ie ni bil in’eden, prilo2i ustrezno dokaziIo oz. bo komisija upogtevala
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doloeen ali nedolo6en eas, samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec, gtudentski sewis,
volonterstvo);
zagotovi, da nihee od sodelujoeih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomoeno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
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vee kot gest mesecev;
ima podpisan dogovor z osnovnimi golami, za katere dejavnost izvajajo in ga prilo2ijo k prijavi najavni
razpl s
bo takoj po zakljueku posameznega teeaja ali testiranja oddal poro6ilo o izvedbi v spletno aplikacijo NSP;
ima ustrezno, zakljueeno in realno finan6no konstrukcijo dejavnosti.

d. golska gportna tekmovan ja za ioloobvezne otroke - Obrazec »D«

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe brezpla6nih dejavnosti golskih gportnih tekmovanj v:
individualnih gportnih panogah: atletika-stadionska, badminton, alpsko smueanje, deskanje na snegu.
streljanje, gportno plezanje.
kolektivnih gportnih panogah: nogomet, kogarka. odbojka, odbojka na mivki. rokomet.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, upravieeni strogki
programa so strogki strokovnega dela in drugi stroiki neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in
stohtev).
Posamezne dejavnosti se sofinancirajo v vrednosti najvee do 1.200 evrov.

Za izvedbo dejavnosti golskih gportnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih iportnih
objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih
objektih.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpoln}evuti vtagatelji za kandidiranje na ja\Inem razpisu•.

Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o gportu (Zgpo-1 ) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIZg. V primeru, da je strokovni delavec ie oddaI vlogo
za vpis v razvid na MIZS, vpis pa ge ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upogtevala
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti:
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doloeen ali nedoloeen eas, samostojni podjetnik, zasebni !portni delavec);
zagotovi ustrezne sodnigke in druge strokovne delavce z licenco nacionalne pano2ne iportne zveze oz.
tekmovanja izvedejo v skladu z uradnimi razpisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju 2021/22 in
2022/23 ;
zagotovi, da nihee od sodelujoeih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomoeno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
vee kot gest mesecev:
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti .

Prostolasna gportna vzgoja mladine – 2.1.1.3.

ae gportne dejavnosti za srednjeiolce (mladino) - Obrazec »A«

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih celoletnih prostoeasnih gportnih dejavnosti za
mladino, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader gportnih drugtev.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur strolkov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v 6asu izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v
vigini najvel do 10 evrov. Posamezna vadbena skupina se sofinancira v vigini do 800 evrov. Pri redno
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih gportnih delavcih in gtudentskemu servisu se sofinancira strogek storitve.
Pri volonterskem delu se sofinancira strolek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v
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upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih objektih do 80 enot
uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jill morajo izpolnjevati vlugatelji za kandidiranje nu javnem razpisrr.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o gportu (Zgpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIZg. V primeru, da je strokovni delavec ie oddal vlogo
za vpis v razvid na MIZg, vpis pa ie ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upogtevala
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za dolo6en ali nedoioeen eas, samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec, !tudentski semis,
volonterstvo);
zagotovi, da nihee od sodelujoeih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomoeno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
vee kot !est mesecev;
zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi dolo6ili o predmetu in obsegu vadbe ter itevilu otrok,
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, dolo6eni s tem razpisom oz. navedeni v razpisni
dokumentacij i;
zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in najvel 20 udeleiencev na
strokovnega delavca;
izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem
dele2u polnega obsega programa vadbene skupine;
k prijavi na javni razpis prilo2i pisni dogovor z zavodom Gavna srednja £ola), v koiikor program izvaja
za ta zavod;
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

b.•Hll• golska !portna tekmovanja za mladino - Obrazec »D«

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe brezplaenih dejavnosti osnovnogolskih gportnih tekmovanj

individualnih iportnih panogah: atletika-stadionska, atletika-kros, badminton, gimnastika, judo, plavanje,
alpsko smu6anje, deskanje na snegu, tek na smu6eh, namizni tenis, Aah, streljanje in gportno plezanje.
kolektivnih iportnih panogah: nogomet, kogarka, odbojka, mala odbojka, odbojka na mivki, rokomet in
kogarka 3 na 3.

\

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, upravieeni strogki
programa so strolki strokovnega dela in drugi strogki neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in
storitev).
Posamezne dejavnosti se sofinancirajo v vrednosti najvee do 1.200 evrov.

Za izvedbo dejavnosti !olskih gponnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih iportnih
objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih
objektih.

Posebni pogoji, ki jib morajo izpolnjevati vlagatelji zu kandidirunje na javnem razpistr.

Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o gportu (Zgpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIZ£. V primeru, da je strokovni delavec ie oddal vIogo
za vpis v razvid na MIZg, vpis pa ge ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upogtevala
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doloeen ali nedoloeen das, samostojni podjetnik, zasebni iportni delavec);
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zagotovi ustrezne sodnigke in druge strokovne delavce z licenco nacionalne pano2ne gportne zveze oz.
tekmovanja izvedejo v sktadu z uradnimi razpisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju 2021/22 in
2022/23

zagotovi, da nihee od sodelujo6ih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomoeno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
vee kot gest mesecev:
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

II. Prosto3asna gportna vzgoja otrok in mla(line s posebnimi potrebami - 2.1.2.

a+ iportne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami - Obrazec »A«

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih celoletnih prostoeasnih iportnih dejavnosti za otroke
in mladino s posebnimi potrebami, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader z ustreznimi licencami oz.
kompetencami .

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroikov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v 6asu izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v
vigini najvel do 15 evrov. Posamezna vadbena skupina se sofinancira v vigini do 1.200 evrov. Pri redno
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih gportnih delavcih in gtudentskemu servisu se sofinancira strogek storitve.
Pri volonterskem delu se sofinancira strogek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih !portnih objektov, ki so v
upravljanju koncesionarja ali drugih !portnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih objektih do 80 enot
uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jib morajo izpolnjevuti vlagutelji za kandidiranje najuvnem razl)isu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o gportu (Zgpo-1 ) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIZg. V primeru. da je strokovni delavec 2e oddal vlogo
za vpis v razvid na MIZS, vpis pa ge ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upoltevala
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti:
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doloeen ali nedoloeen eas. samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec);
zagotovi, da nih6e od sodelujo6ih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomoeno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
vee kot gest mesecev=
zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi doloeili o predmetu in obsegu vadbe ter gtevilu otrok,
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, doloeeni s tem razpisom oz. navedeni v razpisni
dokumentacij i;
zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih so najmanj 4 in najvel 8 udele£encev na strokovnega
deIavca (izjema so dejavnosti plavanja in smueanja, kjer se zagotovi varno izvajanje dejavnosti);
izvaja posamezno dejavnost v Ietnem obsegu najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem
dele2u polnega obsega programa vadbene skupine;
k prijavi najavni razpis prilo2i pisni dogovor z zavodom, v kolikor program izvaja za ta zavod;
ima podpisan dogovor z drugtvom, ki bo iwajal program in ga prilo2ijo k prijavi najavni razpis, v kolikor
je prijavitelj zavod;
ima ustrezno, zaklju6eno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

Zuradi sanacije matega in srednjega buena v kopaliX6u Pristan, se izvajalcem programa omogoZI, da
bode imeti moinost vnosu seznama vadeeih posumeznih vadbenih skupin v aplikacijo za sofinanciranje
LPg za leto 2022, takoj po zakljudeni sanaciji.
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Ne glede nu izjemo, je prijuviteli dol bn v Cusu odprtega javnegu taKpisa i&polniti prijmo posameznega
programa bret seznama vadeeih.

III. Obitudijska iportna dejavnost - 2.1.3.

ae gportne dejavnosti za itudente - Obrazec »A«

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih celoletnih gportnih prostoeasnih dejavnosti za
gtudente Univerze v Mariboru s prijavljenim prebivalildem v MOM, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroikov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v easu izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v
vigini najvee do 10 evrov. Posamezna vadbena skupina se sofinancira v vigini do 800 evrov. Pri redno
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih gportnih delavcih in gtudentskemu sewisu se sofinancira strogek storitve.
Pri volonterskem delu se sofinancira strogek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih !portnih objektov, ki so v
upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih iportnih objektih do 80 enot
uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jill morujo izpolnjevati vlagatelji zu kandidiranje najavnem razpisu'.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o gportu (Zgpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIA. V primeru, da je strokovni delavec ie oddal vIogo
za vpis v razvid na MIZg, vpis pa ge ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upogtevala
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doloeen ali nedoloeen eas, samostojni podjetnik, zasebni !portni delavec, itudentski servis,
volonterstvo);
zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi doloeili o predmetu in obsegu vadbe ter itevilu
vade6ih, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, doloeeni s tem razpisom oz. navedeni v
razpisni dokumentaciji;
zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in najvel 20 udeleiencev na
strokovnega delavca;
ki za udele2ence programa - gtudente Univerze v Mariboru predlo2i ustrezno dokazilo (potrdiIo o vpisu
in potrdilo o prijavljenem pmbivali iCu v MOM), da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe;
izvaja dejavnosti, ki niso del visokogolskih ali vigjegolskih gtudijskih programov ali dejavnosti, ki so
sofinancirane iz tega naslova;
izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem
deIe2u polnega obsega programa vadbene skupine;
ima ustrezno, zaklju6eno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

b. Tekmovanja itudentov Univerze v Mariboru, Obrazec »D«

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe brezplaenih dejavnosti gportnih tekmovanj gtudentov
Univerze v Mariboru, ki jih izvajajo gportna drugtva ali zveze drugtev za gtudente Univerze v Mariboru pod
okriljem Slovenske univerzitetne gportne zveze (SUSA).

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega program% upravieeni strogki
programa so strogki strokovnega deIa in drugi strogki neposredne izvedbe dejavnosti (materiaia, blaga in
storitev),

Za izvedbo dejavnosti itudentskih iportnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih
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gportnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih
gportnih objektih.

Posebni pogoji, ki jib morajo izpolnjevuti vlagatelji za kandidiranje najavnem ruzpisu•.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

IV. gportna rekreacija - 2.1.4.

Sportna rekreacija v okviru programa Gibai Maribor – brezplaene animaciiske prireditve in
brezpladna animacijska vadba - Obrazec »E«

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje upravieenih strogkov za dejavnosti, ki se izvajajo
v okviru programa Gibaj Maribor:
- brezplaena animacijska vadba,
- brezplaena vodena vadba.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, upravi6eni strogki
programa so strogki strokovnega dela in drugi stroiki neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in
storitev)

Za izvedbo dejavnosti gportne rekreacije v okviru programa Gibaj Maribor se zagotovi tudi uporaba prostora
v mre2ijavnih gportnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM
ali ostalih £portnih objektih.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagutelji zu kandidirunje na javnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj. ki:
ima status obeinske gportne zveze,
zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z
Zakonom o £portu (ZSpo-1 ) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in strokovno usposobljenih
delavcev v gportu pri MIZS. V primeru, da je strokovni delavec ie oddal vlogo za vpis v razvid na MIZg,
\,’Pis pa ie ni bit izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upoltevalajavne listine oz. diplome o
strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
v sklopu projekta Gibaj Maribor zagotovi program, ki vkljueuje najmanj 15 celoletnih dejavnosti, v
letnem obsegu najmanj 45 ur za posamezno dejavnost;
ima ustrezno, zaklju6eno in realno finan6no konstrukcijo dejavnosti

Za izvedbo posameznega sklopa dejavnosti projekta Gibaj Maribor bo lahko izbran le vlagatelj. ki bo izbran
na podro6ju Delovanja gportnih organizacij. Vlagatelj oz. nosilec mora imeti za vsako prijavljeno dejavnost z
izvajalcem dejavnosti podpisan dogovor za celotno obdobje trajanja sofinanciranja od 1.1. do 31.12.2022 in
mora biti podpisan pred zaeetkom izvajanja dejavnosti (1.1.2022).

V. gport starejBih - 2.1.5.

& Strokovno vodena vadba za starejie od 65 let - Obrazec »A«

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih celoletnih prostoeasnih gportnih dejavnosti za
starejge od 65 let, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroikov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi
vadbene skupine v 6asu izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v
vigini najvee do 10 evrov. Posamezna vadbena skupina se sofinancira v vigini do 800 evrov. Pri redno
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, samostojnih gportnih delavcih in gtudentskemu servisu se sofinancira strogek storitve.
Pri volonterskem deIu se sofinancira strolek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
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Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v
upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih objektih do 80 enot
uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jib morajo izpolnjevuti vlagatelji za kandidiranje najavnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o gportu (Zgpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIZ£. V primeru, da je strokovni delavec ie oddal vlogo
za vpis v razvid na MIZg, vpis pa Be ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upoitevala
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za dolo6en ali nedoloeen eas, samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec, gtudentski
semis, volonterstvo);
zagotovi, da vsi udele2enci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – starej ii od 651et in predlo2ijo
ustrezno dokazilo (pristopno izjavo);
zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 6 in najvel 12 udele2encev na
strokovnega delavca;
izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur, za katero je sofinanciran v sorazmernem
dele2u polnega obsega programa vadbene skupine;
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

VI. gportne prireditve in promocija iporta - podroZje iporta za vse - 2.2.

Velike gportno rekreativne prireditve - 2.2.1.

& Prireditve lokalnega pomena - Obrazec »F«

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strogkov strokovnega dela in drugih strogkov
neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev) naslednjih velikih gportno rekreativnih prireditev:

Zimski gportni viI<end,
gportni vikend Maribora,
Mariborski mestni tek,
Festival mariborskega iporta,
Urbani polmaraton Run4motion,
gportna pomlad,
Team Time Ride,
ZZ - Rolano mesto,
Noeni tek na Kalvarijo.

Posebni pogoji, ki jih morujo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
prilo2i program prireditve iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, mno2ienost,
raven prireditve in ustreznost vsebine (prete2no gportna);
prireditev izvede na obmo6ju MOM;
ima ustrezno, zaklju6eno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa !porta navesti, da njegovo izvajanje
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne obeine Maribor z napisom, skladno s celostno grafieno podobo
(CGP) – (wMestna obeina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave);
na vseh oglasnih panojih ob igriieu in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime
Mestna obeina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglaguje tudi na reklamnih panojih in oglasnih
panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje);
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zagotoviti vidno oglalevanje mesta Maribor na spletnih straneh;
poskrbeti za navajanje naziva wMestna obeina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta,
iz katerega izvajalec Letnega programa gporta in prireditve prihaja.

b. Druge gportno rekreativne prireditve - 2.2.2. - Obrazec »F«

Razpisuje se izpeljava kakovostno vodenih dostopnih gportnih prireditev, ki se izvedejo v Mestni ob6ini
Maribor.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strogkov strokovnega dela in drugih strogkov
neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev).

Posebni pogoji, ki jib morujo izpolnjevati vlugatelji za kandidiranje nujavnem razpisu'.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
prilo2i program prireditve iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, mno2ienost,
raven prireditve in ustreznost vsebine (prete2no gportna);
ima ustrezno. zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

lzvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa gporta navesti, da njegovo izvajanje
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne ob6ine Maribor z napisom, skladno s celostno grafieno podobo
(CGP) - (wMestna obeina Vlaribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave);
na vseh oglasnih panojih ob igrigeu in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime
Mestna obeina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglaguje tudi na reklamnih panojih in oglasnih
panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje);
zagotoviti vidno oglagevanje mesta Vlaribor na spletnih straneh;
poskrbeti za navajanje naziva wMestna obeina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta,
iz katerega izvajalec Letnega programa gporta in prireditve prihaja.

6. PREDMET SOFINANCIRANJA IN POSEBNI PO(,OJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU
TEKMOVALNEGA gPORTA – 3.1.

1. gportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski iport – 3.1.1.

& Dejavnosti vadbe in tekmovani uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mla(lino, usmerjene v
kakovostni in vrhunski iport - Obrazec »G«

Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mla(lino, usmerjene v kakovostni
in vrhunski gport se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski iport.

Vlagatelj mora v svoji vlogi prijaviti vadbene skupine. v katerih so vkljueeni gportniki, ki dejansko skupaj
vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. V sofinanciranje posamezne vadbene
skupine so vkljueeni le !portniki, ki ustrezajo prijavljeni starostni kategorij i vadbene skupine, skIadno z uradno
potrjenim tekmovalnim sistemom. Le-ti se uvrstijo v vrednotenje gportnih panog in izbiro sofinanciranih
dejavnosti izvajalcev letnega programa gporta v MOM.

Pri vrednotenju gportnih panog predstavlja absolutno itevilo gportnikov v programu vsoto iportnikov vseh
starostnih kategorij, ki vadijo in tekmujejo v starostno ustrezni kategoriji uradnega tekmovalnega sistema.

Pri vrednotenju gportnih panog in izbiri sofinanciranih dejavnosti izvajaIcev letnega programa £porta absolutno
gtevilo gportnikov v programu predstavlja gtevilo gportnikov sofinancirane dejavnosti.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino,
usmerjene v kakovostni in vrhunski gport v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroikov strokovnega
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dela. Upravi6en strogek za sofinanciranje dejavnosti so lahko tudi stroiki priprav, tekmovanj in gportne
opreme v viiini do 40 % znotraj dodeljenih sredstev za sofinanciranje dela strokovnega kadra.

Vlagatelji lahko zaprosijo, ob upogtevanju piramidalnega sistema, za vee dejavnosti (vee vadbenih skupin)
znotraj posamezne starostne kategorije, le v primeru, da izvajajo v tej starostni kategoriji dejavnosti, v katere
so vkljueeni gportniki, ki nastopajo na najviiji ravni uradnega tekmovalnega sistema.

Drobljenje vadbenih skupin iste starostne kategorije na ve& dejavnosti, kot se dejansko iwaja v resnici,
posledilno pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev pogodbe.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del
regresa. Pri samostojnih podjetnikih, gtudentskem delu in zasebnih gportnih delavcih se sofinancira strolek
storitve, ki se nanaga na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trena2ni proces vadbene skupine in vodi
gportnike/ekipe na tekmovanj ih. Pri volonterskem delu se sofinancira strogek prevoza ter prehrane strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trena2ni proces vadbene skupine in vodi gportnike/ekipe na tekmovanjih.

Dodeljena viiina sredstev za sofinanciranja dela strokovnih delavcev je namenjena dejavnostim (vadbenim
skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da je vanje vklju6enih najmanj 8 iportnikov v individualnih in najmanj
12 :portnikov v kolektivnih gportnih panogah. V kolikor komisija presodi upravieenost manjiega gtevila
gportnikov v dejavnosti, se le-te sofinancirajo v sorazmernem dele2u gtevila gportnikov, vendar ne manjiega
od 2 pri individualnih in pri kolektivnih iportnih panogah toliko iportnikov kot to doloea Nacionalna
pano£na zveza (NPZ) za nastop v uradnem tekmovalnem sistemu.

Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko sofinancira delo v najveZ dveh dejavnostih na podroeju
tekmovalnega gporta (vadbeni skupini), pri 6emer velja omejitev:

pri kolektivnih gportnih panogah se sofinancira delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste
starostne kategorije le pod pogojem, da loeeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega
sistema

Strogki programov dr£avnih reprezentanc niso upravieen stroiek.

C)bseg izbrane dejavnosti oz. vadbe posameznih starostnih kategorij :

Starostna kategorija Letni obseg vadbe (enote)

mladinci /mladinke
kadeti /kadetinie
stareigi de6ki/deklice
mId !i deeki/deklice

do 400
do 320
do 240
do 160

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba vjavnih !portnih objektih, ki so v upravljanju koncesionarja
ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih objektih.

Vlagatelji I. skupine gportnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za izvedbo programa v obsegu:
mlajgi de6ki in deklice v obsegu do 160 eIIot.
starejgi deeki in deklice v obsegu do 240 enot,
kadeti in kadetinje v obsegu do 320 enot,
mladinci in mladinke v obsegu do 400 enot.

Vlagatelji 2., 3. in 4. skupine gportnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za izvedbo programa v obsegu:
mlajgi deeki in deklice v obsegu do 120 eIIot,
starejgi deeki in deklice v obsegu do 180 enot,
kadeti in kadetinje v obsegu do 240 eIIot,
mladinci in mladinke v obsegu do 300 eIIot.

V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprogene uporabe prostora z vee dejavnostmi
(vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko doloei obseg le posameznim dejavnostim ali
sorazmerno zmanjga obseg. Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih zmanjga ali poveea obseg kot je
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doloeeno v dokumentu Olimpijskega komiteja Slovenije: »Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v
programih gportne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski gport (iOM Kg/Vi)«.

Posebni pogoji, ki jib morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem ray)isu

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino.
usmerjene v kakovostni in vrhunski gport se lahko prijavi vlagatelj, ki:

za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o gportu (Zgpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIZg. V primeru, da je strokovni deIavec ie oddal vlogo
za vpis v razvid na MIZS, vpis pa ge ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upogtevaIa
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doloeen ali nedoloeen eas, samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec, gtudentski servis,
volonterstvo);
zagotovi, da nih6e od sodelujo6ih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomoeno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
vee kot gest mesecev:
izvaja dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovaInih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v
kakovostni in vrhunski gport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema,
izvaja dejavnosti, v katere so vkljueeni gportniki, ki so aktivni elani, registrirani pri nacionalni pano2ni
gportni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:

Sportne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1.1. do 31.12. – nastop od
1. 1.202 1 do dneva oddaje vloge najavni razpis.
Sportne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1 .9. do 3 1.8. – nastop v obdobju 1.9.2021 do
dneva oddaje vloge na javni razpis. Pogoj se ne upo£teva za prvo starostno obdobje posamezne
iportne panoge uradnih tekmovalnih sistemov.

ki zagotovi, da vsi udele2enci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe in predlo2ijo ustrezno
dokazilo (potrjeni seznam gportnikov s strani Nacionalne pano2ne zveze - NPZ);
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

Sofinancirani iwajalci dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in
mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski iport, so dol£ni brezplaZno vkljuZevati v svoje programe
socialno ogroiene otroke.

V kolikor je strokovni delavec sofinanciran kot trener Mestnih panoinih iportnih Bol, lahko ista
vadbena skupina prejme najvel do 30 % sredstev iz Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski gport, ki jih lahko
porabi za strogke priprav, tekmovanj in iportne opreme.

V kolikor je porno&nik vodje dejavnosti kondicijski trener in se sofinancira kot trener MPAA, lahko ista
vadbena skupina prejme najvel do 1000/’b sredstev iz Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski gport, ki jib lahko
porabi za stroike priprav, tekmovanj in :portne opreme.

Kakovostni iport (llanske kategorije)

a Dejavnosti vadbe in tekmovani uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega iporta e]anov

Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega gporta elanov se sofinancira
uporaba prostora v mre2i javnih !portnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih iportnih
objektih v lasti MOM ali ostalih §portnih objektih za izvedbo programa v obsegu, kot je razvidno iz spodnjih
tabel
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Vlagatelji I. skupine gportnih panog so upravieeni do naslednjega obsega enot:

Raven tekmovania
raven

2. raven
3. raven
4. raven

Obseg enot
do 406
do 320
do 240
do 160

Vlagatelji 2., 3. in 4. skupine iportnih panog so upravieeni do naslednjega obsega enot:

Raven tekmovania
1 . raven
2. raven
3. raven
4. raven

Obseg enot
do 326
do 240
do 160
do 120

Vlagatelji, ki imajo samo eno raven tekmovanja in ne izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski gport, v vseh starostnih
kategorijah uradnega tekmovalnega sistema, so upravieeni do 120 eIIot.

Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih zmanjga ali poveea obseg kot je kot je doloeeno v dokumentu
Olimpijskega komiteja Slovenije: wVelikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih kakovostnega
gporta (Kg)«.

Posebni pogoji, ki jill morujo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje nu javnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje uporabe prostorov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
izvaja dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v
kakovostni in vrhunski gport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema (ne velja za
vlagatelje, ki imajo samo eno raven tekmovanja in ne iwajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski gport, v vseh starostnih
kategorijah uradnega tekmovalnega sistema, so upravieeni do 120 enot uporabe objekta);
izvaja dejavnosti, v katere so vkljueeni :portniki, ki so aktivni elani, registrirani pri nacionaIni pano2ni
gportni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj :

gportne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1.1 . do 3 1.12. – nastop od
1. 1 . 202 1 do dneva oddaje vloge najavni razpis.
gportne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1.9. do 3 1.8. – nastop v obdobju 1 .9. 2021 do
dneva oddaje vloge najavni razpis.

ki zagotovi, da vsi udele2enci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe in predlo2ijo ustrezno
dokazilo (potrjeni seznam gportnikov s strani NPZ);
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

II. Vrhunski ipod – 3.1.2.

aa Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega gporta - Obrazec »J«

Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega gporta se sofinancirajo izvajalci
z dejavnostmi, v katere so vkljueeni gportniki s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali
mednarodnega razreda.

Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega gporta elanov, v
okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravieenih strogkov:
- strogki strokovnega dela,
- drugi stroiki neposredne iwedbe dejavnosti (strogki dela, materiala blaga in storitev).

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti gportnika, ki izkazuje status kategorizacije vrhunskega razreda.
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Pri redno zaposIenih strokovnih deIavcih se sofinancira stroiek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del
regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih gportnih delavcih se sofinancira strogek storitve, ki se nanaga
na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trena2ni proces vadbene skupine in vodi gportnike/ekipe na
tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strogek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki
neposredno vodi trena2ni proces vadbene skupine in vodi gportnike/ekipe na tekmovanjih.

Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi trena2ni proces vadbene skupine in vodi
gportnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v najveZ dveh (2) dejavnostih na podroeju
tekmovalnega gporta (vadbeni skupini), pri 6emer velja omejitev:

pri kolektivnih gportnih panogah se sofinancira delo strokovnih delavcev dveh (2) vadbenih skupin iste
starostne kategorije le pod pogojem. da loeeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega
slsterna

Stroiki programov dr£avnih reprezentanc niso upravieen stroiek.

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporabajavnih iportnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja
ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih objektih v obsegu:

elani in elanice do 560 eIIot, glede na gportno panogo in vrsto objekta ter pri kolektivnih iportnih
panogah sorazmerni dele2 minimalne vadbene skupine gportnikov kot to doloea Nacionalna panoina
zveza (NPZ) za nastop v uradnem tekmovalnem sistemu.

Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih zmanjga ali poveea obseg kot je kot je doloeeno v dokumentu
Olimpijskega komiteja Slovenije: wVelikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih vrhunskega
gporta (VS)«.

Posebni pogoji, ki jill morujo izpolnjevati vlagatelji za kandidirunje nu javnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega gporta
eIanov se lahko prijavi vlagatelj, ki:

za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o gportu (Zgpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIZg. V primeru, da je strokovni delavec 2e oddal vlogo
za vpis v razvid na MIZ£, vpis pa ge ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upoltevala
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doIoeen ali nedoloeen eas, samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec, gtudentski semis,
volonterstvo);
izvaja dejavnosti, v katere so vkljueeni iportniki, ki so aktivni 61ani. registrirani pri nacionalni pano2ni
gportni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj :

Sportne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotrai obdobja 1.1. do 31.12. – nastop od
1.1.202 1 do dneva oddaje vloge najavni razpis.
gportne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1 .9. do 3 1.8. – nastop v obdobju 1.9.2021 do

dneva oddaje vloge najavni razpis.
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti

Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na programih kakovostnega iporta in
programih vrhunskega iporta ni mana. Vlagatelj lahko kandidira Ie na enega od navedenih programov
s posamezno ekipo oz. tekmovalcem.

III. gPORTNE PRTREDITVE IN PROMOCIJA gPORTA - PODROeJE TEKMOVALNEGA
gPORTA – 3.2.

Velika mednarodna tekmovanja in prireditve - Obrazec »K«

Dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev:
Zlata lisica, svetovni pokal za 2enske v smueanju;
UEC Evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu.
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VlagateIji lahko za dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za
sofinanciranje naslednjih upravi6enih stroikov:
- strogkov strokovnega dela,
- drugih strolkov neposredne iwedbe dejavnosti (strogki dela, materia1% blaga in storitev).

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevuti vlugutelji zu kandidiranje na ja\inem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo
vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni
pokali, ki so uvrgeeni v letni program gporta in zagotavljajo TV oz. internetne prenose tekem, ki se
izvajajo v Mestni obeini Maribor;
imajo ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo prireditve.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
na vidnem mestu zagotoviti napis Maribor;
na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa gporta navesti, da njegovo izvajanje
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne obeine IMaribor z napisom, skladno s celostno grafieno podobo
(CGP) - (wMestna ob6ina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave);
na vseh oglasnih panojih ob igriieu in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime
Mestna obeina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek ogIaguje tudi na reklamnih panojih in oglasnih
panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje);
zagotoviti vidno oglagevanje mesta Maribor na spletnih straneh;
zagotoviti TV oz. internetni prenos tekem, ki se izvajajo v Mestni obeini Maribor;
poskrbeti za navajanje naziva wMestna obeina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta,
iz katerega izvajalec Letnega programa !porta in prireditve prihaja.

b. Druga mednarodna tekmovanja in prireditve - Obrazec »K«

Vlagatelji lahko za dejavnosti organizacije drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge
zaprosijo za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za organizacijo drugih mednarodnih gportnih tekmovanj in
prireditev, ki se izvedejo v Mestni obeini Maribor.

Odprta dr2avna prvenstva niso predmet sofinanciranja, razen v primeru, ee gre za odprta prvenstva v elanskih
kategorijah, katerih se udele2i najmanj 6 driav.

Vlagatelji lahko za dejavnosti drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za
sofinanciranje naslednjih upravieenih strolkov:
- strogkov strokovnega dela,
- drugih strogkov neposredne izvedbe dejavnosti (strolki dela, materiala, blaga in storitev).

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih iportnih objektov, ki so v
upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih objektih.

Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju mednarodne gportne dejavnosti na obmo6ju MOM ter
promociji Mestne obeine Maribor preko gportnih tekmovanj in prireditev.

Posebni pogoji, ki jill morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje najuvnem razpis It'.

Na razpis za sonnanciranje dejavnosti drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavi vlagatelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- organizirajo druga mednarodna tekmovanja in prireditve, ki se izvajajo na obmoeju MOM,
- prilo2ijo soglasje za izvedbo mednarodnih tekmovanj in prireditev s strani upravljavca gportnega objekta;
- imajo ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.
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Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa iporta navesti, da njegovo izvajanje
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne obeine Maribor z napisom, skladno s celostno grafieno podobo
(CGP) - (wMestna ob6ina Maribor< z GRBOIVI in pndpisano obliko pisave),
na vseh oglasnih panojih ob igrigeu in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime
Mestna obeina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglaguje tudi na reklamnih panojih in oglasnih
panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
zagotoviti vidno oglagevanje mesta Maribor na spletnih straneh,
poskrbeti za navajanje naziva wN4estna obeina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta,
iz katerega izvajalec Letnega programa !porta in prireditve prihaja.

Q Nastopi v evropskih klubskih ligaikih tekmovanjih, drugih velikih ligaikih tekmovanjih, v
svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih - Obrazec »K«

Vlagatelji lahko za dejavnosti nastopov v evropskih klubskih ligagkih tekmovanjih, drugih velikih ligagkih
tekmovanjih (liga prvakov), v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih v okviru vloge
zaprosijo za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za sodelovanje klubov z obmoeja MOM na tekmovanjih za
elanske kategorije pod okriljem mednarodnih gportnih zvez oziroma zdru2enj .

VlagateIji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strogkov organizacije v MOM in neposredne
udele2be iportnega drultva na tekmovanjih v tujini (strogkov dela, materiala, blaga in storitev).

Za organizacijo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v
upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih objektih.

Stroiki programov dr2avnih reprezentanc niso upraviden stroiek

Posebni pogoji, ki jib morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo ustrezno, zakljueeno in realno finan6no konstrukcijo dejavnosti.

lzvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa !porta navesti, da njegovo udele2bo
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne obeine Maribor z napisom, skladno s celostno grafieno podobo
(CGP) - (wVlestna obeina IVlaribor< z GRBOM in predpisano obliko pisave),
zagotoviti vidno oglagevanje mesta Vlaribor na spletnih straneh,
poskrbeti za navajanje naziva wMlestna obeina Maribor< v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta,
iz katerega izvajalec Letnega programa !porta in prireditve prihaja.

d.
= gportnik leta Maribora - Obrazec »K«

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje priprave in izvedbe zakljuene obeinske iportno
promocijske prireditve za podelitev priznanj v gportu za leto 2021.

Vlagatelj lahko v okviru vloge zaprosi za sofinanciranje strogkov neposredne izvedbe prireditve.

Posebni pogoji, ki jib morajo izpolnjcvati vlagatelji za kandidirunje na javnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, in sicer da:
zagotavljajo TV oz. internetni prenos prireditve,
na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah, navajajo, da izvajanje sofinancira MOM,
k prijavi za izvedbo prireditve predlo2ijo soglasje MOM,
imajo ustrezno, zaklju6eno in realno finaneno konstrukcijo prireditve.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki bodo izbrani za izvajanje dejavnosti Delovanje
gportnih organizacij .
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IV. MESTNE PAN02NE §PORTNE £OLE – 3.3.

Mestne panoine gportne gole otrok in mla(line, usmerjenih y kakovostni in vrhunski gport - Obrazec
»H«n==Hl•

Programi mestnih pano£nih gportnih lol otrok in mla(line, usmerjenih v kakovostni in vrhunski iport

Za dejavnosti Mestnih pano2nih !portnih aol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski gport se
sofinancira delo strokovno izobra2enih delavcev z ustreznimi kompetencami, ki naertujejo, organizirajo.
izvajajo, spremljajo in vrednotijo proces gportne vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke
in rnladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski gport za obdobje od 1.1 .2022 do 3 1.12.2022. Sofinancirajo se
tiste dejavnosti vlagateIjev, ki zagotovijo stalnost strokovnih delavcev v celotnem obdobju izvajanja. Predmet
sofinanciranja je strogek dela strokovno izobra2enih delavcev po posameznih gportnih panogah iz I. skupine.

Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih pano2nih £portnih Bol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski !port, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroikov dela strokovno izobra2enih delavcev.
Vigina sofinanciranja na posameznega strokovnega delavca znaga najve6 do 1.900 evrov na mesec.

Vlagatelj lahko za dejavnosti IViestnih pano2nih gportnih Aol otrok in mla(line, usmerjenih v kakovostni in
vrhunskih gport, v okviru vIoge zaprosijo za sofinanciranje strogkov dela za posameznega strokovno
izobra2enega delavca (vodjo dejavnosti) za delo v najvee dveh (2) vadbenih skupinah v skupnem znesku do
najvee 18.000 evrov ali za sofinanciranje strogkov dela za posameznega strokovno izobra2enega delavca
(kondicijski trener), za delo v najvel itirih (4) vadbenih skupinah v skupnem znesku do najvei 14.000
evrov
Na program MP£i se lahko prijavijo samo tisti kondicijski trenerji, ki so na programih Dejavnosti vadbe in
tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski iport,
navedeni kot pomoeniki vodje dejavnosti.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del
ngresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih gportnih delavcih se sofinancira strogek storitve, ki se nanaga
na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi ali izvaja trena2ni in tekmovalni proces vadbene skupine.

Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi trena2ni proces vadbene skupine in vodi
gportnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v najved dveh (2) dejavnostih na podroeju
tekmovalnega gporta (vadbeni skupini), pri eemer velja omejitev:

pri kolektivnih gportnih panogah se sofinancira delo strokovnih delavcev dveh (2) vadbenih skupin iste
starostne kategorije le pod pogojem, da loeeno vadijo in tekmujejo kot samostojna ekipa uradnega
tekmovalnega sistema.

Drobljenje vadbene skupine iste starostne kategorije na vel dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici,
posledidno pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev pogodbe.

Dodeljena vigina sredstev za sofinanciranja dela strokovnih delavcev je namenjena izvajalcem dejavnosti
(vadbenim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da so se uvrstili v vrednotenje Dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski gport.

Okvirna viiina sofinanciranja po posameznih starostnih kategorijah:

Starostna kategorija Okvirna najvigja vrednost v evrih
sofinanciranie do 25 evrov/uro

do 10.000
do 8.000
do 6.000
do 4.000

Letni obseg vadbe (enote)

mladinci /mladinke
kadeti /kadetinje
stareigi de6ki/deklice
mlaigi deeki/deklice

do 400
do 320
do 240
do 160

Opomba: Za delo kondicijskih trenerjev veljajo poloviene vrednosti sofinanciranja iz zgornje tabele.
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Okvirna predvidena vi gina sredstev po posameznih panogah za Mestne panoZne iportne gole:

gDortna
Atletika - stadionska
Gimnastika - gportna
Hokej na ledu
Judo
Kickboks - WAKO
Kolarka
Nogomet
Odboika
Plava©
Rokoma

}anoga Okvirna vigina raz lisanih sredstev v EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 18.000 EUR
do 72.000 EUR

Smuean je - alpsko
TeakworNc o - WTF
Fenis
Veslanie
Nerazpe

Navedena sredstva so okvirna. Nerazporejena sredstva lahko komisija razdeli med gportne panoge oz. na
dejavnosti z vigjim gtevilom dose2enih toek prijavljenega programa. V kolikor razpisana vigina sredstev za
posamezno kolektivno ali individualno gportno panogo ne bo v celoti razdeljena, lahko komisija na podlagi
prispelih vlog nerazdeljena sredstva prerazporedi na drugo gportno panogo oz. na dejavnosti z vigjim gtevilom
dose2enih toek prijavljenega programa.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagateiji za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje programa gportne vzgoje otrok in mladine. usmerjenih v kakovostni in vrhunski
gport - dejavnost mestnih pano2nih gportnih Aol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski gport
se lahko prijavijo vlagatelji, ki:

za izvedbo dejavnosti zagotovijo strokovno izobra2enega delavca (vodjo dejavnosti), ki mora imeti
ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z Zakonom o gportu (Zgpo-1) in je vpisan v razvid strokovno
izobra2enih in strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MIZS. V primeru, da je strokovni delavec
ie oddal vlogo za vpis v razvid na MIZS, vpis pa ie ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo
komisija upogtevalajavne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doloeen ali nedolo6en Cas, samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec, gtudentski servis,
volonterstvo):
zagotovi, da nihee od strokovnih delavcev ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomoeno obsojena
oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
izvaja dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v
kakovostni in vrhunski ipod, v vseh starostnih kategorijah po posameznih !portnih panogah I . skupine;
izvaja vsaj eno dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega ali vrhunskega
gporta elanov;
izvaja dejavnosti, v katere so vkljueeni !portniki, ki so aktivni 61ani, registrirani pri nacionalni pano2ni
iportni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:

gportne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1.1. do 3 1.12. – nastop od
1.1.202 1 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
gportne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1.9. do 31.8. – nastop v obdobju 1 .9.202 1 do
dneva oddaje vloge najavni razpis.

bodo predlo2ili individualen !tiriletni program za posamezno mestno pano2no gportno golo (za
posameznega strokovno izobra2enega delavca), namenjen izkljueno gportni vzgoji otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski gport. V individualnem programu morajo biti opredeljeni program
dela. cilji, imenski seznam gportnikov, vkljueenih v posamezni program, materialni in prostorski pogoji
za izvajanje programa. lz individualnega programa mora biti razvidno, katere vadbene skupine znotraj
posamezne starostne kategorije bo strokovni delavec vodil;
bodo pri izvajanju programa gportne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski gport
vkljueevali tudi druge strokovne delavce (pomoenika dejavnosti) z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma
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ustrezno usposobljenostjo;
za isti namen financiranja dejavnosti, ki jo izvaja strokovni delavec, ne prejemajo drugihjavnih sredstev;
bodo zagotavljali strokovno izobra2enega delavca z visoko ravnjo aktivnega znanja slovengeine;
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

V kolikor izvajalec zaradi zamenjave strokovnega delavca prijavljenega v program MP£g sklene novo
pogodbo z drugim strokovnim delavcem med letom, je o spremembi strokovnega kadra nemudoma do12an
obvestiti Urad za gport in predlo2iti ustrezna dokazila o strokovni izobrazbi, da je lahko upravieen do
nadaljnjega sofinanciranja ugodenega programa.

7. PREDMET SOFINANCIRANJA IN POSEBNI PO(,OJI ZA KXNDIDIRANJE NA RAZPISU
gPORTA INVALIDOV

1. iport invalidov – podrodje iporta za vse – 4.1.

A. Prostolasna iportna rekreacija – 4.1.1.

ae Dejavnosti mno£ilnega iporta invalidov - Obrazec »A«

Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za ciljne skupine mno2i6nega gporta invalidov.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strolkov dela strokovnega kadra, ki neposredno
vodi vadbene skupine v easu izvajanja sofinancirane dejavnosti. Upravieeni so do 80 ur obsega vadbe. Pri
redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strolek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del regresa.
Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih gportnih delavcih in gtudentskemu sewisu se sofinancira strogek
storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strogek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v
upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih objektih, do 80 enot
uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vtagatelji zu kandidiranje na javnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o !portu (ZSpo-1 ) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v gportu pri MUg; V primeru, da je strokovni delavec 2e oddal vlogo
za vpis v razvid na MIZS, vpis pa ge ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upogtevala
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za dolo6en ali nedoloeen eas, samostojni podjetnik, zasebni gportni delavec, itudentski
servis, volonterstvo);
zagotovi, da nihee od sodelujoeih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci
kot pravnomoeno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni do12nosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
vee kot !est mesecev;
izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur;
da vadbena skupina gteje najmanj 5 udeleiencev na strokovnega delavca, v kolikor komisija presodi
upravieenost manjgega gtevila gportnikov v dejavnosti, se le-te sofinancirajo v sorazmernem dele2u gtevila
gportnikov,
vsi udele2enci morajo predlo2iti ustrezno dokazilo (kopijo Odloebe o invalidnosti s strani pristojnega
dr2avnega organa, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1), da izpolnjujejo pogoj
razpisane dejavnosti vadbe;
da imajo ustrezno, zakIjueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

29



B. Sportne prireditve in promocija iporta invalidov – 4.1.2.

ae gportno rekreativne prireditve iporta invalidov Obrazec »L«

Razpisuje se izpeljava iportnih rekreativnih prireditev s podroeja gporta invalidov, ki se izvedejo v Mestni
obeini Maribor.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strogkov strokovnega dela in drugih strolkov
neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev).

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v upravljanju
koncesionarja.

Posebni pogoji, ki jill morajo izpolnjevuti \>!agatelji zu kundidiranje rIa javnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatel j, ki:
prilo2i program prireditve iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, mno2ienost,
raven prireditve in ustreznost vsebine (prete2no gportna),
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta IMaribor:
na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa gporta navesti, da njegovo izvajanje
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne obeine Maribor z napisom, skladno s celostno grafieno podobo
(CGP) - (»Mestna obeina Maribor« z GRBOIVI in predpisano obIiko pisave);
na vseh oglasnih panojih ob igrigeu in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime
Mestna obeina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglaguje tudi na reklamnih panojih in oglasnih
panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje);
zagotoviti vidno oglagevanje mesta Maribor na spletn ih straneh;
poskrbeti za navajanje naziva wVlestna obeina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta,
iz katerega izvajalec Letnega programa gporta in prireditve prihaja.

II. gport invalidov – podro=je tekmovalnega !porta – 4.2.

A. Vrhunski iport invalidov – 4.2.1.

Dejavnosti vrhunskega iporta invalidov - Obrazec »J«

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, v katere so vkljueeni gportniki s statusom
kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega razreda znotraj posamezne gportne panoge (gport
invalidov - gI)

Vlagatelji lahko za dejavnosti trajnostnih ciljnih projektov olimpijskih gportov vrhunskega gporta elanov v
okviru vloge zaprosijo za strogka dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi trena2ni proces vadbene skupine
oz. neposredno sodeluje pri izvedbi dejavnosti in vodi gportnike/ekipe na tekmovanjih ter strogek prevoza na
tekmovanja.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strolek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del
regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih gportnih delavcih se sofinancira strolek storitve, ki se nanala
na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trena2ni proces vadbene skupine in vodi gportnike/ekipe na
tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strogek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki
neposredno vodi trena2ni proces vadbene skupine in vodi gportnike/ekipe na tekmovanjih.

StroBki programov dr£avnih reprezentanc niso upraviden stroiek.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mre2i javnih iportnih objektov, ki so v
upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih objektih do 440 enot
uporabe objekta, glede na gportno panogo.
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Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih zmanjia ali pove6a obseg kot je kot je doloeeno v dokumentu
Olimpijskega komiteja Slovenije: DVelikOsti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih vrhunskega
gporta (VS)«.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidirunje na javnem razpisu'.

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega gporta invalidov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno
usposobljenost v skladu z Zakonom o gportu (Zgpo-1) in je vpisan v razvid strokovno izobra2enih in
strokovno usposobljenih delavcev v £portu pri MIZg. V primeru, da je strokovni delavec 2e oddaI vlogo
za vpis v razvid na MIZg, vpis pa ge ni bil izveden, prilo2i ustrezno dokazilo oz. bo komisija upogtevala
javne listine oz. diplome o strokovni izobrazbi oz. strokovni usposobljenosti;
ima s strokovnim delavcem sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o opravljanju strokovnega dela
(zaposlitev za doloeen ali nedoloeen eas, samostojni podjetnik, zasebni !portni delavec, gtudentski sewis,
volonterstvo);
izvaja dejavnosti, v katere so vkIjueeni iportniki, ki so aktivni elani, registrirani pri nacionalni pano2ni
iportni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:

gportne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1.1. do 3 1 . 12. – nastop v letu
202 1 do dneva oddaje vloge najavni razpis.
gportne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1.9. do 31.8. – nastop v obdobju 1.9.2021 do
dneva oddaje vloge najavni razpis.

ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

B. gportne prireditve in promocija tekmovalnega iporta invalidov – 4.2.2.

a. Mednarodna tekmovanja in prireditve, evropska ligagka tekmovanja in svetovni pokali s podroeja
gporta invalidov - Obrazec »L«

Razpisuje se sofinanciranje izpeljave mednarodnih tekmovanj in prireditev ter udele2ba gportnikov elanskih
kategorij na evropskih ligagkih tekmovanjih in svetovnih pokalih.

Vlagatelji lahko v okviru dejavnosti:
organizacija mednarodnih tekmovanj in prireditev zaprosijo za sofinanciranje strogkov strokovnega
dela in drugih strogkov neposredne izvedbe prireditve, ki se izvedejo v Mestni obeini Maribor. Za izvedbo
dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v upravljanju
koncesionarja
nastopi na evropskih klubskih ligaikih tekmovanjih, drugih velikih ligaikih tekmovanjih, v
svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih zaprosijo za sofinanciranje strogkov
neposredne udele2be na tekmovanju.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- prilo2i program prireditve iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, mno2ienost,

raven prireditve in ustreznost vsebine (prete2no gportna),
- imajo ustrezno, zakljueeno in realno finan6no konstrukcijo dejavnosti.
lzvajalci dejavnosti organizacija mednarodnih tekmovanj in prireditev, morajo za promocijo mesta Maribor:

na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa gporta navesti, da njegovo izvajanje
sofinancira MOM, ter objaviti grb Vlestne obeine Maribor z napisom, skladno s celostno grafieno podobo
(CGP) - (wMestna obeina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave);
poskrbeti za navajanje naziva »Mestna obeina Mnibor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta,
iz katerega izvajalec Letnega programa gporta in prireditve prihaja.
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8. RAZVOJNA DEJAVNOST V £pORTU – 5.

ae Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v iportu - Obrazec »Ml<

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih
delavcev v gportu, ki neposredno vodijo izvajanja programov gporta oziroma usposabljanja delavcev v gportu,
ki bodo v prihodnosti vodili dejavnosti in sicer za pridobivanja vseh oblik strokovne usposobljenosti (nazivi)
ter za obdobno potrjevanje strokovne usposobljenosti (liceneni seminarji).

Vigina sofinanciranja: povraeilo dolodenega odstotka dejanskih strogkov glede na £tevilo prijavljenih
programov in skupne dejanske stroike teh programov (kotizacija, potni strogki).

Posamezni vlagatelj lahko za podroeje dejavnosti usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v
gportu zaprosijo za sofinanciranje za najvee dva kandidata (enega za pridobivanja naziva in enega za
obnavljanje naziva).

Vlagatelji, ki bodo uspeini pri kandidaturi na tem javnem razpisu, bodo morali za pridobitev dodeljenih
sredstev za posameznega kandidata prilo2iti naslednje dokumente:
- potrdilo o pla6ilu kotizacije (ra6un), ki mora biti nas]ovljeno na vlagatelja.
- dokaziIo o uspegno opravljenem usposabljanju oz. izpopolnjevanju.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevuti vlagutelji za kandidiranje na javnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v gportu se lahko
prijavi vlagatelj, ki:

v vlogi zaprosi za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v iportu, ki v
drugtvu vodijo dejavnosti (gportne programe),
v vlogi zaprosi za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v gportu, ki bodo
v drugtvu vodili dejavnost,
se udele2i usposabljanj in izpopolnjevanj, ki potekajo preko Inltituta za iport pri FakuIteti za gport, preko
Olimpijskega komiteja Slovenija – Zdru2enja gportnih zvez ter preko nacionalno pano2nih zvez in drugih
izobra2evalnih institucij za tiste programe, ki so verificirani pri Strokovnem svetu za gport RS in potekajo
v obdobju, od 1. 1.2022 do 3 1 . 1 2.2022,
prijavi prilo2ijo razpis ali drugo dokumentacijo, iz katere je razviden namen, organizator in izvajalec
usposabljanja oz. izpopolnjevanja ter vigina kotizacije.

Zaradi deficitarnosti oz. pomanjkanja ustrezno usposobljenega in kompetentnega strokovnega kadra. bodo v
vrednotenje vklju6eni vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem
razpisu ter so pridobili status izvajaIca.

b. lzobra£evanje strokovnih delavcev y gportu - Obrazec »Ml<

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izobra2evanja strokovnih delavcev v gportu, ki
neposredno vodijo izvajanja programov !porta oziroma izobra2evanja delavcev v gportu, ki bodo v prihodnosti
vodili dejavnosti in sicer za pridobivanja vseh oblik strokovne izobra2enosti.

Vigina sofinanciranja: povraeilo doloeenega odstotka dejanskih stroikov glede na itevilo prijavljenih
programov in skupne dejanske strogke teh programov (golnina, potni strolki).

Posamezni vlagatelj lahko za podroeje dejavnosti izobra2evanje strokovnih delavcev v gportu zaprosijo za
sofinanciranje za enega kandidata.

Vlagatelji, ki bodo uspeini pri kandidaturi na tem javnem razpisu, bodo morali za pridobitev dodeljenih
sredstev za posameznega kandidata prilo2iti naslednje dokumente:

potrdilo o plaeilu golnine (raeun), ki mora biti naslovljeno na vlagatelja,
dokazilo o uspegno opravljenem letniku izobra2evanja,
dokazilo o uspegno opravljenem zakljueenem izobra2evanja (kopija diplome).
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V kolikor kandidat vlagatelja ne izpolnjuje pogojev za nadaljevanje strokovnega izobra2evanja oz. gtudija ni
zakljudil, mora vlagatelj vsa prejeta sredstva do zaklju6ka tekoeega koledarskega leta v katerem se
izobra2evanje izvaja, vrniti MOM.

Posebni pogoji, ki jih morajo iq)olnjevati vlagatelji zu kandidiranje na javnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti izobra2evanje strokovnih delavcev v iportu se lahko prijavi vlagatelj,

v vlogi zaprosi za sofinanciranje izobra2evanja strokovnih delavcev v gportu, ki v drugtvu vodijo
dejavnosti (gportne programe);
v vlogi zaprosi za sofinanciranje izobra2evanja strokovnih delavcev v gportu, ki bodo v drugtvu vodili
dejavnost;
se udele2i izobra2evanja, ki poteka po javnoveljavnem vigjegolskem gtudijskem programu ali
javnoveljavnem gtudijskem programu ltwe ali druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere
raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni pojavnoveljavnem gtudijskem programu prve ali
druge stopnje, ki daje kompetence na podroeju gporta v RS, v skladu z merili, kijih doloei minister ter
potekajo v gtudijskem obdobju 2021/2022;
prijavi prilo2ijo razpis ali drugo dokumentacijo, iz katere je razviden namen, organizator in izvajalec
izobra2evanja ter viiina iolnine.

Zaradi deficitarnosti oz. pomanjkanja ustrezno izobra2enega in kompetentnega strokovnega kadra, bodo v
vrednotenje vkljueeni vsi vlagatelji. ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje za kandidiranje najavnem
razpisu ter so pridobili status izvajalca.

9. ORGANIZIRANOST v gPORTU – 6.

1. Delovanje Bportnih organizacij – 6.1.

Delovanje oblinske gportne zveze - Obrazec »N«

Vlagatelji lahko v okviru vIoge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom
zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih iportnih organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanju
poslovnih funkcij: podpora tr2enju, ravnanje s elani, ravnanje s financami in raeunovodstvo ter ravnanje s
kadri. za drugtva, ki so velanjena v obeinsko gportno zvezo).

Za sofinanciranje delovanja lahko kandidira obeinska gportna zveza s sede2em v MOM. Sofinancirajo se
stroiki dela zaposlenih v zvezi in osnovni materialni strogki.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del
regresa. Pri sarnostojnih podjetnikih in zasebnih gportnih delavcih se sofinancira strogek storitve, ki se
neposredno nanaga na delo v ob6inski gportni zvezi.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu'.

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanje obeinske gportne zveze se lahko prijavi vlagatelj, ki :
- predstavlja Mestno obeino Maribor v krovni organizaciji na podroeju iporta v Sloveniji (Olimpijski

komite Slovenije - Zdru2enje gportnih zvez Slovenije);
- bo v letu 2022 izvajal poslovne funkcije (podpora tr2enju, ravnanje s elani, ravnanje s financami in

raeunovodstvo ter ravnanje s kadri) za drugtva, ki so velanjena v obeinsko gportno zvezo;
- bo svojim elanom nudil pomoe pri prijavi najavni razpis LPg v MOM:
- ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

b. Delovanje ostalih zvez druitev - Obrazec »N«

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom
zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih iportnih organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanju
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poslovnih funkcij: podpora tr2enju, ravnanje s elani, ravnanje s financami in ra6unovodstvo ter ravnanje s
kadri, za drugtva, ki so velanjena v zvezo).

Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo zveze drugtev s sede2em v MOM. Sofinancirajo se strogki dela
strokovnega kadra in osnovni materialni strogki.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del
regresa. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih gportnih delavcih se sofinancira strogek storitve, ki se
neposredno nanaga na dejavnosti vlagatelja.

Posebni pogoji, ki jill morajo izpolnjevati vlugatelji za kandidiranje nu javnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanje ostalih zvez druitev se lahko prijavi vlagatelj, ki:
bo v letu 2022 izvaja] pos]ovne funkcije (podpora tr2enju, ravnanje s elani, ravnanje s financami in
raeunovodstvo ter ravnanje s kadri) za drugtva, ki so veIanjena v zvezo drugtev;
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

Ce
==Hl• Delovanje iportnih druitev - Obrazec »O«

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom
zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitne gportne organizacije.

Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo gportna drugtva (klubi) s sede2em v MOM. Sofinancirajo se
stroiki dela stmkov'nega kadra in osnov'n i materialni stroiki .

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del
regresa- Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih gportnih delavcih se sofinancira strogek storitve, ki se
neposredno nanaga na dejavnosti vlagatelja.

Posebni pogoji, ki jill morujo izpolnjevati vlagatelji zu kandidiranje najavnem ruzpisu•.

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanja gportnih drugtev se lahko prijavi vlagatelj, ki:
je gportno drugtvo (klub) in je Clan gportne zveze Maribor;
je izvajalec letnega programa gporta v MO Maribor za leto 2022;
ima ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

10. OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE MLADINE 2023 - Obrazec »K« - 8.1.

Vlagatelji lahko za dejavnosti Olimpijskega festivala evropske mladine 2023 v okviru vloge zaprosijo za
sofinanciranje zagotavljanja pogojev za promocijo in predpriprav za organizacijo olimpijskega festivala
evropske mIadine leta 2023, ki se izvedejo v Mestni obeini Maribor.

Vlagatelji lahko za dejavnosti promocije in z namenom predpriprav organizacije olimpijskega festivala
evropske mladine leta 2023 v MOM, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravieenih
stroikov :

strogkov strokovnega dela,
drugih skoikov promocije in organizacije prireditve, promocijskih prireditev, vzpostavitve podporne
pisarne, informacijsko podporo in neposrednih predpriprav za izvedbo dejavnosti (strogki dela, materiala,
blaga, storitev, gportne opreme in rekvizitov).

Posebni pogoji, ki jih morujo izpotnjcvati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu•.

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti promocije in z namenom organizacije olimpijskega festivala evropske
mladine leta 2023 se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

imajo pisno soglasje, da so nosilec organizacije dejavnosti s strani OKS in MOM;
imajo pisno soglasje za strokovnega delavca oz. vodjo dejavnosti, ki ima ustrezne kompetence, s strani
C)KS in MOM:
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imajo ustrezno, zakljueeno in realno finaneno konstrukcijo dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
na vidnem mestu zagotoviti napis Maribor;
na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa gporta navesti, da njegovo izvajanje
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne ob6ine Maribor z napisom, skladno s celostno grafieno podobo
(CGP) - (wMestna obeina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave);
na vseh oglasnih panojih ob igrigeu in na objektu, kjer poteka OFEM, skladno s CGP navajati ime Mestna
obeina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglaguje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje);
zagotoviti vidno oglagevanje mesta Maribor na spletnih straneh;
zagotoviti TV oz. internetni prenos tekem, ki se izvajajo v Mestni obeini Maribor;
poskrbeti za navajanj e naziva wMestna obeina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta,
iz katerega izvajalec Letnega programa gporta in prireditve prihaja.

11. MERILA ZA IZBOR PODROeIJ, PROGRAMOV, PODPROGRAMOV IN DEJAVNOSTI

Merila za izbor programov oz. dejavnosti so opredeljena v Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti
izvajalcev letnega programa gporta v Mestni ob6ini Maribor (MUV, it. 21/19, 25/19, 24/2 1 in 25/2 1 popr.).

Merila oz. kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomoejo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki
izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno podroeje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji za vsako razpisano podroeje.

MedIa (ne glede na podro6je) so vsebinska. Ocenjuje se upravieenost, kakovost in realnost programa,
podprograma ali dejavnosti.

Navedba vrste meal, s pomoejo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo sploine in posebne pogoje, izberejo
prejemniki sredstev, naein njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji
za vsako posamezno razpisano podroeje posebej .

12. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022, razen za prireditve, tekmovanja in mestne
pano2ne gportne Kole iwedene v decembru 2022.

13. NA(IN PREDLO2ITVE IN ROK ZA PREDLO2ITEV VLOG

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronskem sistemu (e-Razpis). Nato mora biti
natisnjen kontrolni obrazec s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe (zakoniti
zastopnik) vIagatelja in £igosan, poslan po pogti, skladno z besedilom te to6ke razpisa. Vsa dokazila in
priloge morajo biti prilo2ene v e-Razpis v skenirani obliki.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati nasIednje pogoje, da se
iteje kot formalno popolna in vsebuje:
- pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOM« v e-Razpisu;
- pravilno izpolnjen wObrazec vloga« v e-Razpisu;
- izjave, oddane preko e-Razpisa;
- obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in oddane preko e-Razpisa;
- v celoti izpoInjen prijavni obrazec v slovenskem jeziku;
- prijavljen program oz. dejavnost na vsebinsko ustreznem obrazcu s pravilno izbranim podprogramom;
- v roku in na na6in poslano vlogo, ki je doloeen v tej toeki besedila razpisa.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, kontrolni obrazec s podatki o
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vlogi pa ne bo poslan po pogti na naein, opredeljen v tej toeki, bo zavr£ena.
Prav tako bo zavr£ena vloga, ki bo poslana le po redni po£ti in ne bo vsebovala izpisanega kontrolnega
obrazca.

Pri izpolnjevanju bodite nataneni in kolikor je mogoee jasni.

Vlagatelji morajo izpis vloge oddati i;kli nIno po poKti kot priporoeeno poiiljko na naslov: Mestna obeina
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS iPORT
2022« in sicer najkasneje do vkljueno 27.12.2021 (velja datum pogtnega 2iga).

Vloge, ki ne bodo oddane pravoeasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremIjene z »Obrazcem ovojnica«
komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene poiiljatelju.

14. DATUM ODPIRANJA VLOG, ODDANIH po POgTI

Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Prieelo se bo 3.1.2022 in ne bo javno.

Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to. ee so bili predlo2eni 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 dopolnijo v rc)ku 8 dni

15. ODLOeANJE v POSTOPKU RAZPISA IN OBVEgeANJE o IZIDU RAZPISA

Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavr2enih vlogah na razpisanih podroejih
z odlo6bo odloeila s strani 2upana pooblageena oseba, o prito2bi zoper to odloebo pa 2upan MOM. Merila za
izbor programov so doloeena z Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa
gporta v Mestni obeini Nlaribor (MUV, it. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.). Prito2ba glede izbora meril v
okviru javnega razpisa ni mo2na.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi lasa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti
vloge.

Zavriene bodo vloge/obrazci. ki
ne bodo poslane v roku in na naein (razen glede formata ovojnice), ki je doloeen v 13. toeki besedila tega
razpls&
bodo predlo2ene na drug naein (npr. po faksu ali elektronski pogti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na
drugi naslov,
ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge),
ne bodo prijavljeni na vsebinsko ustreznem obrazcu s pravilno izbranim podprogramom.

Zavrnjene bodo vloge/obrazci:
tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, doloeenih v besedilu javnega
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisano podro6je,
ki jih bo razpisna komisija na podlagi meHI za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
pri katerih komisija ugotovi navajanje neresnienih podatkov.
pri katerih komisija ugotovi drobljenje vadbenih skupin iste starostne kategorije na vee dejavnosti, kot se
dejansko izvajajo.
ki se bodo v okviru dopoInitev spreminjali v nasprotju z navodili za dopolnitev.

Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa in izdal odloebe o sofinanciranju programov in o uporabi prostora
v mre2i javnih gportnih objektov, drugih gportnih objektov v lasti MOM ali ostalih iportnih objektov.

MOM bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestila o sofinanciranih programih Letnega programa §porta za leto
2022. v roku 90 dni po zakljueku odpiranja vlog.

Z izvajalci se na podlagi odlodbe sklene pogodba. Seznam izvajalcev za izvajanje dejavnosti se objavi na
spletni strani MOM. lzvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s 61ani in drugimijavnostmi, v pisnih
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in elektronskih oblikah navajati, da program sofinancira MOM.

16. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOM v
podroeju Javni razpisi, Ja\'IIi nlzpisi-£port , kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo
kontrolni obrazec s podatki o vlogi, ki ga pogljejo priporo6eno po redni pogti.

17. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Vpralanja v zvezi z razpisom lahko zastavite po e-pogti: sport{{l'nraribor.si.

Informativni dnevi s predstavitvijo razpisa v obliki interaktivnih delavnic bodo doloeeni in pravoeasno
objavljeni na spletni strani MOM, vendar ne kasneje kot 30.1 1 .2021.

Maribor, 26.1 1 .202 1
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