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Na podlagiZakona o gportu(Uradni list RS, it. 29/17,21/18– ZNOrg, 82/20) in Odlokao izbiri in

sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnegaprograma gportav Mestni ob6ini Maribor (MUV, it. 21/19,
25/19, 24/21 in 25/21 popr.)

izdajam naslednji

SKLEP o ZAeETKU POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV IN DODELITEV OZIROMA SOFINANCIRANJE UPORABE PROSTORA
PROGRAMOM

LETNEGA

PROGRAMA

gPORT A v MOM

ZA LETO

2022

S tem sklepom skladno z Zakonom o gportu (v nadaljnjem besedilu: Z£po-1) in Odlokom o izbiri in
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnegaprograma gportav Mestni ob6ini N4aribordoloeamuvedbo
postopka o izbiri programov gporta na podlagi javnega razpisa, kot sledi:
1.

Potrjujem besediloza objavo »Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dodeHtev
oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa gportav MOM
za leto 2022 (v nadaljevanju: javni razpis)«, ki je priloga tega sklepa. V besedilurazpisa
so doloZenapodroZja in cilji javnega razpisa, pogoji in kriteriji javnega razpisa, njihova
uporaba in drugi podatki skladno z dololbo 21. dlena Zakona o iportu (v nadaljnjem
besedilu: Zgpo-1).

2. Besedilojavnega razpisa se objavi na spletni strani Mestne obZine Maribor ter v Uradnem
listu RS.

1. PREDMET SOFINANCIRANJA
Smernice sofinanciranja letnega programa gporta na podroeju gportnih programov so poveeanje
dostopnosti dejavnosti za konene uporabnike in kakovosti strokovnih delavcev, ki izvajajo dejavnosti.
Upravieeni stro£ki so strogki strokovnega dela in drugi strolki neposredne izvedbe dejavnosti, skladno
z namenom razpisanih sredstev za posamezno dejavnost oz. predmetom sofinanciranja. Strolki
programov in dejavnosti dr2avnih reprezentanc niso upravieeni strogek.
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz.

dejavnosti Letnega programa £portav MOM, dodelitev uporabe prostora gportnim drugt\'omin gportnim

zvezam v mre2ijavnih !portnih objektov injavnih gportnihobjektov, ki so v upravljanju koncesionarja
oziroma sofinanciranje za gportne objekte in povrline za gport v naravi, ki niso vkljueeni v mre20
javnih gportnih objektov.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti Letnega programa
gporta v MOM za leto 2022, dodelitev uporabe oziroma za sofinanciranje prostora gportnim drugtvom
in §portnim zvezam za leto 2022.

Premo2enjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki
denarnih sredstev ali brezpla€neuporabe prostora, morabid v celoti namenjenav dobrokon6nih
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uporabnikov.
Programi gportaizvajalcev Letnega programa £portane smejo biti dvojno financirani za isti namen.

sonnancirani izvajalciv vseh programih gportaotrok in mla(lineso dolini brezplaIIIOvkljueevati
v svoje programe socialnoogro£ene otroke.
V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresnilnih podatkov, bo vloga
zavrlljella.
V primeru, da se v oddanemzahtevku ugotovi navajanje neresniZnih podatkov, nenamenska ter
negospodarna raba sredstev ali krgenje pogodbenih doloZil, bo moral izvajalec vrniti prejeta
sredstva z zakonitimi obrestmi.

gPORTNIPROGRAMI NA PODROeJU iPORTA ZA VSE
Prostodasna iportna vzgoja otrok in mla(line

Prostolasna gportnavzgoja predgolskihotrok

PREDMET SOFINACIRANJA

DEJAVNOSTI

Mali sondek

Sofinancira se izpeljava kakovostno vodenih prostoeasnih
gportnih dejavnosti s podroeja DKrosa« in wGibalnih iger v

naravi« v mariborskihvrtcih, 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.

Sofinancirajo se stroiki strokovnega dela in drugi strogki
neposredneizvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).
Zagotovi se brezplaena uporabajavnih gportnih objektov, ki so
)

otroke

v upravljanju koncesionarja.
Sofinancira se izpeljava kakovostno vodene celoletne
prostoeasne!portne vadbe za predgolske 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 treh let starosti do vstopa v golo.
Sofinancira se od 45 do 60 ur strogka dela strokovnega kadra,

ki neposredno vodi vadbene skupine v easu izvajanja
sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se
sofinancira v viiini najve I do 10 evrov. Posamezna vadbena
skupina se sofinancira v viiini do 600 evrov. Pri redno
zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe
strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih
podjetnikih, samostojnih gportnih delavcih in itudentskemu
servisu se sofinancira strogek storitve. Pri volonterskem delu
se sofinancira strogekprevoza ter prehrane strokovnegakadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora
v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v upravljanju
2

koncesionarja ali drugih !portnih objektih v lasti MOM ali
ostalih gportnih objektih, od 45 do 60 enot uporabe objekta.

Prostolasna iportna vzgoja iolskih otrok

DEJAVNOSTI

PREDMET SOFINACIRANJA

Zlati sonZek in Krpan

Sofinancira se izpeIjava kakovostno vodenih prostoeasnih
gportnih dejavnosti s podroeja drsanja na ledu, planinstva,
!portnega pIezanja, rolkanja in kolesarstva v mariborskih
osnovnih golah.

Sofinancirajo se strolki strokovnega dela in drugi strogki
neposredneizvedbe dejavnosti (materiaia, blaga in storitev).

)

goloobvezne otroke

za

Zagotovi se brezplaenauporaba javnih iportnih objektov, ki
so v upravljanju koncesionarja.
Sofinancira se izpeljava kakovostno vodenih celoletnih
prostoeasnih gportnih dejavnosti za goloobvezne otroke, ki jih

izvaja strokovno usposobljen kader gportnihdrugtev.

Sofinancira se od 60 do 80 ur strogkadela strokovnega kadra,

ki neposrednovodi 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 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 stroiek storitve. Pri volonterskem delu
se sofinancira strogek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.

Za izvedbo programa naudimo se
plavati

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora
v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v upravljanju
koncesionarja ali drugih §portnih objektih v lasti MOM ali
ostalih gportnih obiektih, od 60 do 80 enot uporabe obiekta.
Sofinancira se izpeljava kakovostno vodenih brezplalm
urIah teeajev plavanja za prve razrede in preverjanj znanja
plavanja za ieste razrede za mariborske osnovne Mole.
Sofinancirajo se stroiki strokovnega kadra in drugi strogki

)

ioloobvezne otroke

neposredne izvedbe programa (materialni strogki, uporaba
objekta, prev’oz).
Sofinancira se organizacija in izvedba brezplaenih dejavnosti
iolskih gportnih tekmovanj v:
individualnih iportnih panogah: atletika-stadionska,
badminton, alpsko smueanje, deskanje na snegu,
stretjanje, gportno plezanje.
kolektivnih gportnih panogah: nogomet. kogarka,
odbojka, odbojka na mivki, rokomet.
Sofinancirajo se strogki strokovnega dela in drugi strogki
neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).
Posameznedejavnosti se sofinancirajo v vrednosti najvee do
1.200 evrov.
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Za izvedbo dejavnosti golskih gportnih tekmovanj se zagotovi

tudi uporaba prostora v mre2ijavnih gportnih objektov, ki so
v upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti
MOM ali ostalih iportnih objektih

Prostolasna !portna vzgoja mladine

DEJAVNOSTI

PREDMET SOFINACIRANJA

za Sofinancira se organizacija in izvedba brezplaenih dejavnosti

)

mladino

osnovnogolskih gportnih tekmovanj v:

individualnih gportnih panogah: atletika-stadionska,
atletika-kros, badminton, gimnastika, judo, plavanje,

alpsko smueanje, deskanje na snegu, tek na smueeh,
namizni tenis, Aah, streljan je in gportno plezanje.

kolektivnih gportnih panogah: nogomet, koiarka,
odbojka, mala odbojka, odbojka na miv'ki, rokomet in
koiarka 3 na 3.
Sofinanciranje

se strogki strokovnega dela in drugi strogki

neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).
Posamezne dejavnosti se sofinancirajo v vrednosti najvee do
1.200 evrov.
Zagotovi se uporaba prostora javnih gportnih objektov, ki so v
za

)

srednjeiolce (mladino)

upravljanju koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti
MOM ali ostalih gportnih obiektih.
Sofinancira se izpeljava kakovostno vodenih celoletnih
prosto6asnih gportnih dejavnosti za mladino, ki jih izvaja
strokovno usposobljen kader iportnih drugtev.
Sofinancira se od 60 do 80 ur strogka dela strokovnegakadra,

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 sofinancirav 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 strogekstoritve. Pri volonterskem delu
se sofinancira strogekprevoza 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 gportnihobjektih v Iasti MOM ali
ostalih gportnih objektih, od 60 do 80 enot uporabe objekta.

iportna vzgoja otrok in mla(line s posebnimi potrebami
)

PREDMET SOFINACIRANJA

DEJAVWOS Tl

mladine s

iebnimi

ltrebami

wostno

vodenih celoletnih

lrostoeasnih gportnih dejavnosti za otroke in mladino s
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posebnimi potrebami, ki jih izvaja strokovno usposobljen
kader z ustreznimi licencami oz. kompetencami.
Sofinancira se od 60 do 80 ur strogkadela strokovnega kadra,

ki neposredno vodi vadbene skupine v 6asu izvajanja

sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se
sofinancira v viiini najveZ 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 stro§ek prevoza ter prehrane strokovnega kadra
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora
v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v upravljanju

koncesionarjaali drugih gportnihobjektihv lasti MOM ali
ostalih gportnih objektih, od 60 do 80 enot uporabe objekta.

Obgtudijska gportnadejavnost

DEJAVNOSTI
)

PREDMET SOFINACIRANJA
Sofinancira se izpeljava kakovostno vodenih celoletnih
gportnih prostoeasnih dejavnosti za gtudente Univerze v
Mariboru s prijavljenim pmbivaligeemv MOM, ki jih izvaja
strokovnousposobljenkader.
Sofinancira se od 60 do 80 ur strogkadela 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
strokovnegakadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih
podjetnikih, samostojnih gportnihdelavcih in itudentskemu
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 gportnih objektov, ki so v upravljanju

koncesionarjaali drugih £portnihobjektihv ]asti MOM ali
ostalih gportnih obiektih, od 60 do 80 enot uporabe obiekta.

Tekmovanja !tudentov Univerze Sofinancira se organizacija in izvedba brezplaenihdejavnosti
v IyIariboru
gportnihtekmovanj gtudentovUniverze v Mariboru, ki jih
izvajajo gportna drugtva ali zveze drugtev za gtudenteUniverze

v Mariboru pod okriljem Slovenske univerzitetne ipoKne
zveze(SUSA).
Sofinancirajo se strogki strokovnega dela in drugi strogki

neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev).

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

Sportna rekreacija

DEJAVNOSTI
portna rekreacija v okviru

PREDMET SOFINACIRANJA
Sofinancira

se izpeljava kakovostno vodenih brezplaenih

Maribor- celoletnih ciljnih gportnorekreativnih dejavnosti, z namenon\
progralna
Gibaj
brezplalne
animacijske poveeevanja gtevila gportno dejavnih prebivalcev MOM
in
prireditve
brezplalna (brezplaena animacijska in vodena vadba)
animacijska vadba
Sofinancirajo se strogki strokovnega dela in drugi strolki
neposredne izvedbe dejavnosti (materiala. blaga in storitev)

Za izvedbo dejavnosti !portne rekreacije v okviru programa

Gibaj Maribor se zagotovitudi uporabaprostorav mre2i

javnih gportnihobjektov,ki so v upravIjanjukoncesionarjaali
drugih iponnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih
obiektih

gport starejgih

DEJAVNOSTI

o
starejie od 65 let

F

PREDMET SOFINACIRANJA

zpeUavakakovostnovodenih
I celoletnihprostoeasnihgportnihdejavnosti za starejgeod 65
let, kijih izvaja strokovno usposobljen kader.

Sofinancira se od 60 do 80 ur strogkadela strokovnega kadra,

ki neposredno vodi vadbene skupine v easu izvajanja
sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se
sofinancira v vi£ini najve&do 10 evrov. Posamezna vadbena
skupina se sofinancira v viiini

do 800 evrov.

Pri redno

zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strogek plaCe
strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri samostojnih
podjetnikih, samostojnihgportnihdelavcih in !tudentskemu
servisu se sofinancira strogek storitve. Pri volonterskem delu
se sofinancira stroiek prevoza ter prehrane strokovnegakadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora
v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v upravljanju
koncesionarjaali drugih iportnih objektih v lasti MOM ali
ostalih iportnih objekdh, od 60 do 80 enot uporabe objekta,

gportne prireditve in promocija iporta – podrodje iporta za vse
Velike Bportno rekreativne prireditve

DEJAVNOSTI

Zimski i >rtni vikend
ortni vikend Maribora
Mariborski mestni tek
Festival mariborskega g] rta
Urbani llmaraton Run4motion

PREDMET SOFINACIRANJA
Sofinancira se izpeljava kakovostno vodenih dostopnih
gportnih prireditev z namenom ustvarjanja pozitivnih ueinkov

na eloveka in dru2bo, ki imajo za posledico neekonomskein
ekonomske koristi

ortna Domlad

Team Time Ride

ZZ-Rolano mesto
Noeni tek na Kalvariio
rekreativne
Drugo
Bportno
prireditve

Sofinancira se strogkov strokovnega dela in drugih strogkov
neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev)

Sofinancira se izpeljava kakovostno vodenih dostopnih
gportnorekreativnih prireditev, ki se izvedejo v Mestni obein
Maribor

Sofinancirajo se strogki strokovnega dela in drugi strogki
neposredne izvedbe dejavnosti (materiala, blaga in storitev

TEKMOVALNI gPORT
iportna vzgoja otrok in mladine1 usmerjenih v kakovostni in vrhunski iport
Vadbene skupine (dejavnosti) v programu gportnevzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski gportse sofinancira iz podprogramov:
dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene
v kakovostni in vrhunski gportin iz
Mestnih pano2nih gportnih aol, v katerih so vkljueeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni
in vrhunski gport.

V kolikor je strokovni delavecsofinanciran kot trener Mestnih panoinih !portnih Bol,lahko ista
vadbena skupina prejme najved do 30 % sredstev iz Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski gport, kijih lahko
porabi za stroBkepriprav, tekmovanj in iportne opreme.
V kolikor je pomoenik vodje dejavnosti kondicijski trener in se sofinancira kot trener MPAA,
lahko ista vadbena skupina prejme najve&do 100% sredstev iz Dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski gport,
ki jib lahko porabi za strogke priprav, tekmovanj in iportne opreme.

DEJAVNOSTI
Dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sisternov za
otroke in mla(lino, usmerjene v
kakovostni in vrhunski Bport

PREDMET SOFINACIRANJA

Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih
sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in
vrhunski gport se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in
dostopnihdejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih
sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in
vrhunski gport.

Vlagatelj mora v svoji vlogi prijaviti vadbene skupine, v
katerih so vklju6eni gportniki, ki dejansko skupaj vadijo in
nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. V

sofinanciranje posamezne vadbene skupine so vkljueeni le
gportniki, ki ustrezajo prijavljeni starostni kategoriji vadbene
skupine, skladno 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 gportnikov vseh starostnih
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kategorij, ki vadijo in tekmujejo v starostno ustrezni kategoriji

uradnegatekmovalnega sistema.

Pri vrednotenju iportnih panog in izbiri sofinanciranih
dejavnosti izvajalcev letnega programa iporta absolutno
gtevilo gportnikov v programu predstavlja gtevilo !portnikov
sofinancirane dejavnosti.
VlagateIji 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 strogkov strokovnega dela. Upravieen strogek
za sofinanciranje dejavnosti so lahko tudi stroiki priprav,

tekmovanj in iportne opreme v viiini do 40 % znotraj
dodeljenih sredstev za sofinanciranje dela strokovnega
kad ra.

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 iportniki.
ki nastopajo na najvigji ravni uradnega tekmovalnega sistema.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sof]nancira
strogekplaCe strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih, gtudentskem delu 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/ekipena tekmovanjih. Pri
volonterskem delu se sofinancira strogek prevoza ter prehrane
strokovnega kadra, ki neposredno vodi trena2ni proces
vadbene skupine in vodi gportnike/ekipe na tekmovanj ih.
Dodeljena vigina sredstev za sofinanciranja dela strokovnih
delavcev je namenjena dejavnostim (vadbenim skupinam), ki
izpolnjujejo pogoj, da je vanje vkljueenih najmanj 8
gportnikov v individualnih in najmanj 12 iportnikov v
kolektivnih gportnih panogah. V kolikor komisija presodi
upravieenost manj Megagtevila gportnikov v dejavnosti, se le-te
sofinancirajo v sorazmernem dele2u gtevila gportnikov, vendar
ne manjgega od 2 pri individualnih in pri kolektivnih
iportnih panogah toliko gportnikov kot to doloea
Nacionalna pano£na zveza (NPZ) za nastop v uradnem
tekmovalnem sistemu.
Posameznemustrokovnemu delavcu se lahko sofinancira delo
v najvel dveh dejavnostih na podroeju tekmovalnega gporta
(vadbeni skupini), pri eemer velja omejitev:
pri kolektivnih gportnih panogah se sofinancira delo
strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste
starostne kategorije le pod pogojem, da loeenovadijo in
tekmujejo kot ekipa uradnegatekmovalnega sistema.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v javnih
gportnihobjektih, ki so v upravljanjukoncesionarjaali drugih
gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih iportnih objektih.
8

Mestne panoine iportne Kole, v Za dejavnosti IVlestnihpano2nih gportnih !ol otrok in mladine,
katerih so vkljudeni otroci in usmerjenih v kakovostni in vrhunski gportse sofinancira delo
mla(Ii, usmerjeni v kakovostni in strokovno izobra2enih delavcev z ustreznimi kompetencami,
ki naertujejo, organizirajo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo
vrhunski iport
proces gportne vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih
sistemov za otroke in mladino, usmerjenev kakovostni in
vrhunski gport za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022.
Sofinancirajo se tiste dejavnosti vlagateljev, 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 Jabko za dejavnosti Mestnih pano2nih iportn ih go]
otrok in mladine, usmerjenihv kakovostni in vrhunski ipod, v
okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stro£kov dela
strokovno izobra2enihdelavcev.

Vigina sofinanciranja na posameznegastrokovnega delavca
znaga najveE do 1.900 evrov na mesec.
Vlagatelj lahko za dejavnosti IMestnihpano2nihgportnihgol
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunskih gport,
v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranjestrogkov dela za
posameznega strokovno izobra2enega delavca
(vodjo
dejavnosti) za delo v najved dveh (2) vadbenih skupinah v

skupnemzneskudo najvel 18.000evrov ali za
sofinanciranje strogkov dela za posameznega strokovno
izobra2enegadelavca (kondicijski trener), za delo v najvee
Btirih (4) vadbenih skupinah v skupnem znesku do najveZ
14.000 evrov.
Na program MPgg se lahko prijavijo samo tisti kondicijski
trenerji, ki so na programih Dejavnosti vadbe in tekmovanj
uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino,

usmerjenev kakovostni in vrhunski gport, navedeni kot
pomoeniki vodje dejavnosti.

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 nanaia na delo strokovnega
kadra, ki neposredno vodi ali izvaja trena2ni in tekmovalni
proces vadbene skupine.

Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi
trena2niproces vadbene skupine in vodi iportnike/ekipena
tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v najved dveh (2)
dejavnostih na podroeju tekmovalnega gporta (vadbeni
skupini), pri dealer velja omejitev:

pri kolektivnihgportnihpanogahse sofinanciradelo

strokovnih delavcev dveh (2) vadbenih skupin iste
starostne kategorije Ie pod pogojem, da loeeno vadijo in
tekmujejo kot samostojna ekipa uradnega tekmovalnega
slstema.

Dodeljena vigina sredstev za sofinanciranja dela strokovnih
delavcev je namenjena izvajalcem dejavnosti (vadbenim
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skupinam), ki izpolnjujejo pogoj
vrednotenje Dejavnosti vadbe In

da so se uvrstiliv
tekmovanj

uradnih

tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v
kakovostni in vrhunski iport
Kakovostni in vrhunski iport odraslih

Kakovostni iport

DEJAVNOSTI

Kakovostni

elanov / elanic

gport

PREDMET SOFINACIRANJA

odraslih

Za dejavnosti vadbe in tekmovanj

uradnih tekmovalnih
sistemov kakovostnega gporta elanov se sofinancira uporaba
prostora v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v upravljanju
koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM ali
ostal ih gportnih objektih

Vrhunski iport

DEJAVNOSTI

PREDMET SOFINACIRANJA

Vrhunski iport odraslih (elanov / Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih
&lanic)
sistemov vrhunskega gporta se sofinancirajo izvajalci z
dejavnostmi,

v katere so vkljueeni

!portniki

s statusom

kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega
razreda.

Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih
tekmovaInih sistemov vrhunskega gporta elanov, v okviru
vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravieenih
strogkov:
strogki strokovnega dela.
drugi strogki neposredne izvedbe dejavnosti (strogki dela,

materiala blaga in storitev).

Vtagatelj mora v svoji vlogi navesti gportnika. ki izkazuje
status kategorizacije vrhunskega razreda.

Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strolek

plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri

samostojnih podjetnikih in zaset>nih iportnih delavcih se
sofinancira stroiek storitve, ki se nanaia na delo strokovnega
kadra, ki neposredno vodi trena2niproces vadbene skupine in
vodi gportnike/ekipena tekmovanjih. Pri volonterskem delu se
sofinancira strogek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki
neposredno vodi trena2ni proces vacIbene skupine in vodi
gportnike/ekipe na tekmovanj ih.

Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi
trena2ni proces vadbene skupine in vodi !portnike/ekipe na
tekmovanjih, se lahko sofinancira deIo v najved dveh (2)
dejavnostih na podro6ju tekmovalnega gporta (vadbeni
skupini), pri eemer velja omejitev:
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pri kolektivnih !portnih panogah se sofinancira delo
strokovnih delavcev dveh (2) vadbenih skupin iste
starostne kategorije Ie pod pogojem, da loeeno vadijo in

tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.

Stroiki programov dr£avnih reprezentancniso upravilen
stroiek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporabajavnih
gportnih objektov, ki so v upravljanju koncesionarja ali drugih

gportnih objektih v lasti MOM ali ostalih gportnih objektih v
obsegu:
61aniin elanice do 560 eIIot, glede na iportno panogo in vrsto

objekta ter pri kolektivnih iportnih panogah sorazmerni
dele2 minimalne vadbene skupine !portnikov kot to doloea
Nacionalna

panoina zveza (NPZ)
tekmovalnem sistemu

za nastop v uradnem

gportne prireditve in promocija iporta – podroZje tekmovalnega :porta

DEJAVNOSTI

Velika mednarodna
tekmovanja in prireditve

PREDMET SOFINACIRANJA
Zagotavljanje pogojev za sodelovanje klubov s obmoeja MOM
na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem
mednarodnih gportnih zvez oziroma zdru2enj ter zagotoviti
pogoje za organizacijo mednarodnih !portnih tekmovanj .

Za velika mednarodna tekmovanja in prireditve se
sofinancirajo strogki strokovnega dela in drugi strogki
neposredne izvedbe deiavnosti.

Druga mednarodna tekmovanja

in prireditve

Zagotavljanje pogojev za sodelovanje klubov s obmoeja MOM
na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem
mednarodnih gportnih zvez oziroma zdru2enj ter zagotoviti
pogoje za organizacijo mednarodnih gportnih tekmovanj .
Za druga tekmovanja in prireditve se sofinancirajo strogki

strokovnega dela in drugi strogki neposredne izvedbe

dejavnosti.

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.

Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju
mednarodne iportne dejavnosti na obmoeju MOM ter
promociji Mestne obeine Maribor preko gportnih tekmovanj in
lrireditev.

Nastopi v evropskih klubskih Vlagatelji lahko za dejavnosti nastopov v evropskih klubskih
ligaikih

tekmovanjih,

drugih

ligagkih tekmovanjih, drugih velikih ligagkih tekmovanjih

mednarodnih

sofinanciranje zagotavljanja pogojev za sodelovanje klubov z
obmoeja MOM na tekmovanjih za elanske kategorije pod

velikih ligaikih tekmovanjih,v (liga prvakov), v svetovnih pokalih in drugih velikih
svetovnih pokalih in drugih mednarodnih tekmovanjih v okviru vloge zaprosijo za

velikih
tekmovanjih

okriljem mednarodnih gportnih zvez oziroma zdru2enj .

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje
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stroikov organizacije v MOM in neposredne udele2be
gportnegadrugtva na tekmovanjih v tujini (strogkov dela
materia1%blaga in storitev)
Za organizacijo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba
prostorav mre2ijavnih gportnihobjektov, ki so v upravljanj
koncesionarja ali drugih gportnih objektih v lasti MOM al
ostalih gportnihobiektih
Sofinanciranje priprave in izvedbe zaklju6ne obeinske gportno
promocijske prireditve z namenom razglasitve in podelitve
priznanj najboljgim iportnikom na podroeju tekmovalnega
iporta v Mariboru za leto2021

portnik leta Maribora

Sofinancira se strogke neposredne izvedbe prireditve

gport invalidov
gport invalidov – podro&jeiporta za vse
ProstoZasna :portna rekreacija

DEJAVNOSTI
e
invalidov

I

PREDMET SOFINACIRANJA
je dejavnosti vadbe za ciljne skupine

I mno2ienega gporta invalidov.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje
strogkov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene

skupine v easu izvajanja sofinancirane dejavnosti. Upravieeni

so do 80 ur obsegavadbe. Pri redno zaposlenihstrokovnih
delavcih se sofinancira strogek plaCe strokovnega kadra in
sorazmerni del regresa. Pri samostojnih podjetnikih,
samostojnih gportnih delavcih in !tudentskemu sewisu se

sofinancira strogek storitve. Pri volonterskemdelu se
sofinancira strogek prevoza ter prehrane strokovnegakadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora
v mre2i javnih gportnih objektov, ki so v upravljanju
koncesionarjaali drugih gportnihobjektih v lasti MOM ali
ostalih gportnih objektih, od 60 do 80 enot uporabe objekta.

gportne prireditve in promocija - iport invalidov
gportno rekreativne prireditve gporta invalidov

DEJAVNOSTI
)
iporta invalidov

PREDMET SOFINACIRANJA
nih rekreativnih prireditev s
podroeja gportainvalidov, ki se izvedejo v N4estniobeini
Maribor
Sofinancirajo se stroiki strokovnegadela in drugih strogkov

neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev)

12

Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v mre2i
avnih gportnihobjektov, ki so v upravljanju koncesionarja

gport invalidov – podrodje tekmovalnega gporta
Vrhunski gport invalidov

DEJAVNOSTI
Dejavnosti
invalidov

vrhunskega

PREDMET SOFINACIRANJA

iporta Razpisuje se sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, v
katere so vkIjueeni

gportniki s statusom kategorizacije

olimpijskega, svetovnegaali mednarodnegarazreda znotraj
posamezne iportne 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/ekipena tekmovanjih
ter strogekprevoza na tekmovanja.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strogekplaCe strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih in zasebnih gportnih delavcih se
sofinancira strogek storitve, ki se nanagana delo strokovnega
kadra, ki neposrednovodi trena2niproces vadbene skupine in
vodi gportnike/ekipe na tekmovanj ih. Pri volonterskem delu se
sofinancira stroiek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki
neposredno vodi trena2ni proces vadbene skupine in vodi
gportnike/ekipe na tekmovanj ih .

Strolki programov dr£avnih reprezentanc niso upravieen
strolek.
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 iportnih objektih do 440 enot uporabe objekta, glede
na gportno panogo.

Sportne prireditve in promocija tekmovalnega iporta invalidov

DEJAVNOSTI

PREDMET SOFINACIRANJA

Mednarodna tekmovanja in Razpisuje se sofinanciranje izpeljave mednarodnih tekmovanj
prireditve, evropska ligagka in pdreditev ter udele2ba !portnikov elanskih kategorij na

tekmovanja in svetovni pokali
podrodja iporta invalidov

evropskih ligagkih tekmovanjih in svetovnih pokalih

Vlagatelji lahko v okviru dejavnosti
organizacija mednarodnih tekmovanj in prireditev
zaprosijo za sofinanciranje strogkov strokovnega deIa
in drugih strogkov neposredne izvedbe prireditve, ki se
izvedeio v Mestni obeini Maribor
izvedbo

dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v mre2ijavnih
gportnihobjektov,ki so v upravljanjukoncesionarja
klubskih ligagkih
nastopi na evropskih
velikih
tekmovanj ih,
drugih
ligagkih

tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih
velikih mednarodnih tekmovanjih zaprosijo za
sofinanciranje strogkov neposredne udele2be na
tekmovanju
Razvojna dejavnost v iportu

DEJAVNOSTI
Usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev v gportu

PREDMET SOFINACIRANJA
Sofinancira se usposabljanjein izpopolnjevanjestrokovnih
delavcev v gportu, ki neposredno vodijo izvajanje programov

gporta oziroma usposabljanje delavcev v £portu, ki bodo v
prihodnosti

vodili dejavnosti in sicer za pridobivanja vseh

oblik strokovne usposobljenosti (nazivi) ter za obdobno
potrjevanje strokovne usposobljenosti (liceneni seminarj i).

Vigina sofinanciranja: povraeilo doloeenega odstotka
dejanskih strogkov glede na gtevilo prijavljenih programov in
dejanske strogke teh programov (/kotizacija, potni strogki).
Posamezni vlagatelj lahko za podroeje dejavnosti
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v gportu
zaprosi za sofinanciranjeza najvee dva kandidata(enega za
pridobivanja naziva in enega za obnavljanje naziva).

lzobra£evanje
delavcev v iportu

strokovnih Sofinancira se izobra2evanje strokovnih delavcev v gportu, ki
neposredno vodijo izvajanja programov gporta 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 strogkov glede na gtevilo prijavljenih programov in
skupne dejanske strogke teh programov (iolnina, potni stro£ki).
Posamezni vlagatelj lahko za podroeje dejavnosti
izobra2evanje strokovnih delavcev v gportu zaprosijo za
sofinanciran je za enega kandidata.

Organiziranost v !portu
Delovanje iportnih organizacij

DEJAVNOSTI
Delovanje oblinske :portne zveze

PREDMET SOFINACIRANJA
Sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom
zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih !portnih
organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanju poslovnih
funkcij: podpora tr2enju, ravnanje s elani, ravnanje s
financami in ra6unovodstvo ter ravnanj e s kadri, za drugtva, ki
so v61aniena v ob6insko gDortno zvezo

Za sofinanciranje delovanja lahko kandidira obeinska gportna
zveza s sede2em v MOM. Sofinancirajo se strogki dela
zaposIenih v zvezi in osnovni materialni strogki .
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strogek plaCe strokovnega kadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih in zasebnih iportnih delavcih se
sofinancira strogek storitve, ki se neposredno nanaga na delo v
obeinski gDortnizvezi.

Delovanje ostalih nez druitev

Sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom
zagotavljanja osnovnega delovanja nepddobitnih gportnih

organizac ij (zagotavljanje podpore pri izvajanj u poslovnih

funkcij: podpora tr2enju, ravnanje s elani, ravnanje s
financami in raeunovodstvo ter ravnanje s kadri, za druitva, ki

so velanjena v zvezo).

Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo mem drugtev s
sede2em v MOM. Sofinancirajo se stroiki dela strokovnega
kadra in osnovni materialni strogki.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira
strolek plaCe strokovnegakadra in sorazmerni del regresa. Pri
samostojnih podjetnikih in zasebnih gportnih delavcih se
sofinancira strolek storitve, ki se neposredno nanaga na
deiavnosti vlagatelia.

Delovanje iportnih druitev

Sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom
zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitne gportne
organlzacIJe.
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo gportnadrugtva
(klubi) s sede2em v MOM. Sofinancirajo se stroiki 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.

Olim pijski
festival
mladine 2023

evropske

Vlagatelji Iahko za dejavnosti Olimpijskega festivala evropske
mladine 2023 v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje

zagotavljanja pogojev

promocijo in predpriprav za

organizacijo, ki se izvedejo v Mestni obeini Maribor
Sofinancirajo se strogki strokovnega kadra in drugi strogki
promocije, promocijskih prireditev in neposrednihpredpriprav
in storite\
za izvedbo (strogki dela, materiala, bI
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2. OKVIRNI OBSEG JAVNIH SREDSTEV

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI:
Poglavje
Javnega
razplsa

TOen(

Programski
obrazec v
aplikaciji
Tendee

5

Podrolje,program,

LPg 2022 1

LPg 2022

poglavja v I podprogram, dejavnost

2.1. -gPORTNI PROGRAMI

A.

123408

Okvirna
razpisana
sredstva v

EUR

ems

gPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE

B

Gibalne igre v naravi

2.000

B

Krosi

2.700

A

b)

B.

2.1.1.2.

a.

a)

)

hredgolskeotroke

32.000

Prostolasna gportna
vzgoia !olskih otrok

ZI;ti soneekin Krpan

B

Drsanje

B

Planinstvo

B

10.400
1.000

2.000

)

B

Rolkanje

2.000

B

Kolesarstvo

6.000

A

b)
C)

C
C
D

C.

d)
2.1.1.3.

a.

D

b.

A

11.

R

Stevilka
proraeunske
postavke

2.1.1.1. ProstoZasnagportna
vzgoia DrediolSkih otrok
a) Mali soneek

a.

d.

NA PODROeJU
gPORTA ZA VSE

2.1.1.

1.

b.

gtevilka I

)

goloobvezneotroke
Za izvedbo programa
Naueimo se plavati
Deset urni plavalni teeaji
za Drve razrede
Preverjanje znanja
lavania za geste razrede
)
tekmovanja za
goloobvezneotroke

160.000

57.000
5.160
20.000

Prostolasna iportna

vzgoia mladine
a) {olska gportna
tekmovania za mladino
b)
dea
srednjegolce(mladino)
2.1.2. -gPORTNA VZGOJA

Wne

OTROK IN MLADINE
16

8.000
3 1.000

S POSEBNIMI
a.

A

POTREBAMI
a)

4.000

c

in mladine s posebnimi
lotrebarni

2.1.3.

111.

FBit

gPORTNA

DEJAVNOST

5.000

a) )

a.

A

b.

D

b) Tekmovanja gtudentov
Univerze v Mariboru
-g(
2.1.4.

10.000

E

>
okviru Gibaj Maribor –

15.000

IV.
a.

gtudente

REKREACIJA

a)

brezplaene animacijske

V.
a.

2.1.5.

A

2.2.

a.

221.

1.

13.000

za stareige od 65 let

mo TNE

PRIREDITVE IN
PROMOCIJA gPORTA
– PODROeJE gPORTA
ZA VSE

123409

Velike gportno rekreativne
prireditve lokalnega
lornerla

F

Zimski !portni vikend

6.000

F

r

9.000

F

Mariborski mestni tek

17.000

F

Festival mariborskega
gporta
Urbani polmaraton
Run4motion

4.500

F

Ten

-gMRT STAREJgn

a) Strokovno vodena vadba

VI.

b.

prireditve in brezplaena
animaciiska vadba

3.000

F

O

2.500

F

Team Time Ride

2.000

F

ZZ – Rolanomesto

1.500

F

Noenitek na Kalvarijo

1.000

F

all
3.1.

12.000

Druge iportno rekreativne
rireditve

;pORTNI PROGRAMI
NA PODROeJU

TEKMOVALNEGA
gPORTA
3.1.1. go
OTROK IN MLADINE,
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USMERJENIH V
KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI gPORT

G

a)

Dejavnostvadbein
tekmovanjuradnih
tekrnovalnihsistemovza
otroke in mladino

usmerjene v kakovostni in
vrhunski gport

11.

Individualne panoge

470.000

Kolektivne panoge

293.000

3

J

111.

Dejavnosti vadbe in
tekmovanj uradnih
tekmovalnih sistemov
vrhunskega iDorta
3.2. 3(

PRIREDITVE IN
PROMOCIJA gPORTA
– PODROeJE
TEKMOVALNE(,A

a

a)

K

b)
C)

K

K

K

75.000

a)
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gPORTA

Veiike mednarodne
gDortneDrireditve
UEC Evropsko prvenstvo
v gorskem kolesarstvu
ZLATA LISICA, svetovni
pokal za 2enske v alpskem
smueanju
Druga mednarodna
tekmovanja in prireditve
Nastopi v evropskih
klubskih ligagkih
tekmovanj ih, drugih
velikih ligaikih
tekmovanjih, v svetovnih
pokalih in drugih velikih
mednarodnih tekmovanjih
Nastopi v evropskih
klubskih ligagkfh
tekmovanjih – liga
rvakov

Nastopi na drugih veliki
ligagkih tekmovanj ih, n
svetovnih pokalih in
drugih velikih
mednarodnih tekmovan
d) )
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3.3. MESTNE PANO2FE

gPORTNE MOLE
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65.000

10.000

20.000

18.000
123416

a. I

H

Moleotrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni
in vrhunski iport

Ten

4. So

1.

4.1. -go

11.

4.1.1. Prostolasna gportna
rekreaciia invalidov
a) Dejavnosti mno2ienega
!porta invalidov
4.1.2. 3portne prireditve in
promocija iporta
invalidov
o
a)
,rireditve iDorta invalidov
4.2. to

A.

4.2.1.

A

B.
a.

a.

L

J

B.
a.

L

re:8
a.

b.

123403

PODROeJE gPORTA
ZA VSE

A.
a.

35 1.000

a) Mestne pano2ne !portne

MI

Fr9
1.

2.000

PODROeJE
TEKMOVALNEGA
gPORTA

Tekmovalni gport
invalidov
a) Dejavnosti tekmovalnega
gportainvalidov
4.2.2. 3portne prireditve in
promocija tekmovalnega
gDorta invalidov
a) Mednarodna tekmovanja
in prireditve, evropska
ligagka tekmovanja in
svetovni pokali s podroeja
gportainvalidov
5. RAZVOJNA

DEJAVNOST V

Ml

16.000

1.000

1 .000

123413

gPORTU

a)

7.000

Usposabljanje in
izpopolnjevanje
strokovnih delavcev v
gDortu

b) Jzobra2evanje strokovni
delavcev v iportu
6. ORGANIZIRANOST

iPORTU
6.1. DELOVANJE
gPORTNIH
ORGANIZACIJ

a.

N

b.

N

b)

0

C)

a)

Delovanje obeinske
gDortnezveze
Delovanje ostalih zvez
drugtev
Delovanje gportnih
drugtev
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33.000
5.000
33.000

7. 1 SPORTNI OBJEKTI IN
POVRiINE ZA iPORT

1 123414

V NARAVI

7.1.

OBJEKTI V
UPRAVLJANJU
KONCESIONARJA
gPORT MARIBOR

D.0.0 IN V
UPRAVLJANJtJ
UPRAVLJAVCA
na
programskih
obrazcih
na
programski h
obrazcih

Te. 10

a)

1.990.000

gportMaribor d.o.o.

25.000

)

upravljavca smueige

a2

na
programskih
obrazcih

OBJEKTI

250.000

Ostali gportni objekti
8.1

K

SMUeIge

Objekti v upravljanj u

OLIMPIJSKI
FESTIVAL
EVROPSKE MLADINE

123415

2023

Olimpijski festival

250.000

evropske mladine 2023

SOFINACIRANJE ALI DODELITEV UPORABE iPORTNIH OBJEKTOV:
1. Zagotavljanje brezpladne uporabe prostora izvajalcem LPg v mreii javnih !portnih
objektov, ki so v lasti MOM in so v upravljanju koncesionarja
gportnim drugtvom se dodeli uporaba prostora vjavnih gportnih objektih. 1 enota je 60 minut.

Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mre2i javnih gportnih objektov in javnih 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 povrgine za gport v naravi, ki niso
vklju6eni v mreZo ja\'nih gportnih objektov, se za izvedbo Letnega programa gporta opredelita in
objavita v razpisni dokumentaciji. Protivrednost odobrene uporabejavnih gportnihobjektov se izraeuna
na podlagi veljavnega cenika koncesionarja.

Upravljavec izvajalcem dejavnosti LPg za dodeljen obseg brezplaene uporabe prostora ne sme
zaraeunavati, ker se plaEilo strogkov za uporabo prostora zagotavlja v proraeunu MOM, kar se uredi

s pogodbo.

Brezpla6na uporaba se zagotovi za naslednje gportne programe:
gportne dejavnosti za predgolske otroke – do 60 enot
gportne dejavnosti za goloobvezne otroke – do 80 enot
£portne dejavnosti za srednjegolce(mladino) – do 80 enot
gportne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami – do 80 enot
20

Strokovno vodena vadba za starejge od 65 let – do 80 enot
gportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski gport:
a) mlajgi deeki in deklice v obsegu do 160 enot
b) starejgi deeki in deklice v obsegu do 240 enot
c) kadeti in kadetinje v obsegu do 320 enot
d) mladinci in mladinke v obsegu do 400 enot
Kakovostni gport odraslih (elanov) - za dIane in elanice v obsegu do 400 enot

Vrhunski gportodraslih (elanov) - za dIane in 61anicev obsegu do 560 enot
gportne prireditve in promocija gporta– podroeje tekmovaJnegagporta:
a) Druga mednarodnatekmovanja in prireditve
b) Nastopi v evropskih klubskih ligagkih tekmovanjih, drugih velikih ligalkih tekmovanjih, v
svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih
Dejavnosti mno2ienegagportainvalidov – do 80 enot
gportno rekreativne prireditve gporta invalidov

Dejavnosti vrhunskega gporta invalidov – do 560 enot
gportne prireditve in promocija tekmovalnega gporta invalidov

Za ostale programe, podprogrameali dejavnosti se obseg doIoei vjavnem razpisu ali skladno z
opisom izvedbe dejavnosti v vlogi najavni razpis.

2. Zagotavljanje sredstevizvajalcem LPg za iportne objekte in povriine za iport v naravi,
ki niso vklju6eni v mreio javnih :portnih objektov
MOM bo sofinancirala tudi ure vadbe v drugih gportnihobjektih 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 vrednotenjeprogramov niso vkljueeni v
mre20 javnih gportnih objektov, vendar najvee do 250.000 evrov. Vrednost posamezne ure se izraeuna
tako, da se razpolo21jivasredstva delijo s skupnim gtevilom odobrenihur.
Sofinanciranje se zagotovi za naslednje gportne programe:

gportne dejavnosti za predgolske otroke – do 60 enot
£portne dejavnosti za goloobvezne otroke – do 80 enot
£portne dejavnosti za srednjegolce(mladino) – do 80 enot
gportne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami – do 80 enot
Strokovno vodena vadba za starejge od 65 let – do 80 enot
gportna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostrIi in vrhunski gport:
a) mlajgi deeki in deklice v obsegu do 160 enot
b) starejgi deeki in deklice v obsegu do 240 enot
c) kadeti in kadetinje v obsegu do 320 enot
d) mladinci in mladinke v obsegu do 400 enot
Kakovostni gport odraslih (elanov) - za dIane in elanice v obsegu do 400 enot
Vrhunski iport odraslih (61anov) - za dIane in elanice v obsegu do 560 enot
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Sportne prireditve in promocija gporta– podro6jetekmovalnega gporta:
c) Druga mednarodnatekmovanja in prireditve
d) Nastopi v evropskih klubskih ligaikih tekmovanjih, drugih velikih ligagkih tekmovanjih, v
svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih
Dejavnosti mno2ienega gporta invalidov – do 80 enot
Sportno rekreativne prireditve gporta invalidov

Dejavnosti vrhunskega iporta invalidov – do 560 enot
gportne prireditve in promocija tekmovalnega gporta invalidov

Za ostale programe, podprograme ali dejavnosti se obseg doloei vjavnem razpisu ali skladno z
opisom izvedbe dejavnosti v vlogi najavni razpis.

3. CILJI JAYNE(,A RAZPISA
Cilji na podrolju iporta za vse so:
Poveeati dele2 gibalno iportno aktivnih prebivalcev MOM, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z
organizirano gibalno gportnoaktivnostjo.
Poveeati !tevilo gibalno gportno aktivih otrok in mladine v celoletnih in interesnih programih iporta,

predvsem dele2 populacije v vrtcih. osnovnih in srednjih golah. ki ni vkljueena v programe
tekmovalnega gporta.
Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobra2evanje, sociala, mladina in zdravje) za poveeanje
ukvarjanja s gportom.
Ohraniti tiste programe prostoeasne iportne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko
kakovostni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih,
ki se do sedaj niso vkljueevali v gportno vzgojne programe.
Izboljgati pogoje za prehod otrok in mladine iz prostoeasne !portne vzgoje v programe tekmovalnega
gporta.

Omogoeiti socialno izkljueenim, prekomerno prehranjenim in gibalno manj kompetentnimotrokom,
vkljueevanje v programe prostoeasne gportne vzgoje.

Cilji na podrolj u tekmovalnega gporta so:
Omogoeiti kakovostno iportno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemihpano2nihgportnih
zvez
Omogoeiti pogoje za poveeanje itevila registriranih iportnikov v vseh starostnih kategorijah.
Ornogoeiti mladim iportnikom la2ji pretlociiz mladinske v elansko kategorijo.
Zagotoviti kategoriziranim iportnikom zadostno gtevilour vadbe.
Poveeati dele2 gportnikov MOM v sistemu kategorizacije gportnikov Olimpijskega komiteja
Slovenije – Zdru2enja iportnih zvez.
Omogoeanje pogojev za sodelovanje klubov in posameznih gportnikov MOM na evropskih klubskih
tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih, pod okriljem mednarodnih gportnihzvez oziroma
zdru2enj.
Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih gportnih prireditev v MOM.
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4. RAZPISNA KOMISIJA
lzbor izvajalcev vodi Komisija za izvedbo javnega razpisa Letnega programaiporta v Mestni obe;ini
Maribor za leto2022.ki je imenovanas sklepom2upana.
Predsednik:

1. Igor KLANeNIK, uk
elani:
2. Anja KOLgEK, Ug

3. SimonPOTRe. Ug

4. Robert HERGA, iOM

5. ZoranKAeIeNIK,iZM
Naloge komisije so doloeenev Zakonu o !portu (Uradni list RS, it. 29/17, 21/18 – ZNOrg., 82/20) in v
Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnegaprograma gportav Mestni obeini Maribor
Maribor (MUV, it. 21/19, 25/19, 24/21 in 25/21 popr.).

5. IZVEDBA JAVNE(,A RAZPISA
Razpis se izvede kot elektronski razpis z uporabo aplikacije Tendee skladno z doloebami pogodbe gt.

4102- 1244/2020-4 (Pogodba o nabavi aplikacije za izbiro izvajalcev letnega programa gporta).
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Mestn/d)dina Maribor
Aleksande/ SIga Arsenovie, 2upan

