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MESTNA OBeINA MARIBOR
2UPAN

Ulica heroja Staneta 1 . 2000 Maribor

gtevilka: 4102-1 534/2021-15
Datum : 20 , 06,2022

Na podlagi Zakona o gportu (Uradni list RS, it. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20) in Odloka o izbiri in
sofinanciranj udejavnosti izvajaIcev letnega programa gporta v Mestni obeini Maribor ((MUV, it. 21/19.
25/19, 24/21, 24/2 1 popr. in 30/2 1)

izdajam naslednji

SKLEP o ZAeETKU POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV LETNEGA PROGRAMA iPORTA v MOM ZA LETO 2022 - gOLSKA

gPORTNA TEKMOVANJA

S tem sklepom skladno z Zakonom o !portu (v nadaljnjem besedilu: Zgpo-1) in Odlokom o izbiri in
sofinanciranj u dejavnosti izvajalcev letnega programa gporta v Mestni obeini Maribor doloeam uvedbo
postopka o izbiri programov ipona na podlagijavnega razpisa, kot sledi:

1. Potrjujem besedilo za objavo wJavnega razpisa za sofinanciranje programov Letnega
programa iporta v MOM za leto 2022 – golska !portna tekmovanja (v nadaljevanju: javni
razpis)«, ki je priloga tega sklepa. V besedilu razpisa so doloiSena podroeja in ciljijavnega
razpisa, pogoji in kriteriji javnega razpisa, njihova uporaba in drugi podatki skladno z
dololbo 21. &lena Zakona o iportu (v nadaljnjem besedilu: Z;ipo-1).

2. Besedilo javnega razpisa se objavi na spletni strani Mestne obiine Maribor ter v
Medobeinskem uradnem vestniku.

1. PREDMET SOFINANCIRANJA

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa iporta v MOM za
leto 2022 – golska gportna tekmovanja.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje Letnega programa gporta v MOM za leto 2022 - iolska
gportna tekmovanja.

Premo2enjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis v obliki denarnih
sredstev mora bid 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 iporta otrok in mla(line so dolini brezplaeno vklju6evati
v svoje programe socialno ogro2ene otroke.

V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresni€nih podatkov, bo vloga
zavrnjena.
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V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi navajanje neresniZnih podatkov, nenamenska ter
negospodarna raba sredstev ali krgenje pogodbenih dololil, bo moral izvajalec wniti prejeta
sredstva z zakonitimi obrestmi.

gPORTNI PROGRAMI NA PODROeJU gPORTA ZA VSE

Prostoeasna !portna vzgoja otrok in mladine

ProstoZasna gportna vzgoja iolskih otrok

DEJAVNOSTI
)

!oloobvezne otroke

PREDMET SOFINACIRANJA
Sofinancira se organizacija in izvedba brezplaenih dejavnosti
osnovnogolskih gportnih tekmovanj v:

individualnih iportnih panogah: atletika-stadionska.
atletika-kros, badminton, gimnastik& judo, plavanje,
alpsko smueanje, deskanje na snegu. tek na smueeh,
namizni tenis, aah, streljanje in gportno plezanje.
kolektivnih ipoltnih panogah: nogomet, kogarka, odbojka,
maIa odbojka, odbojka na mivki, rokomet in kolarka 3 na
3

Nivoj i sofinanciranja:

1. Obeinska golska gportna tekmovanja:

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje
organizacije tekmovanja najvee do viiine 20% od celotne
vrednosti posameznega tekmovanja in za sofinanciranje
izvedbe tekmovanja najvee do vi:ine 80% od celotne
vrednosti posameznega tekmovanja.

Upravieeni strogki tekmovanja so stroiki strokovnega dela
(organizacija tekmovanja) in drugi stroiki neposredne izvedbe
dejavnosti (strokovni kader za izvedbo tekmovanja, stroiki
objekta. sodniiki strogki, strogki napovedovalca, prevoza,
prijavnin, nagrad in priznanj).

£portna golska tekmovanja se bodo sofinancirala na podlagi
zahtevka izvajalca, kateremu je potrebno v aplikaciji prilo2iti
ustrezen raeun ter druga dokazila kot so bilten in fotografije.
in sicer v roku 30 dni po izvedbi posameznega tekmovanja.

Posamezna tekmovanja se sofinancirajo v vrednosti najvee do
1.200 evrov

2. Podroena goIska gportna tekmovanja

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje
sorazmernega dela vseh stroikov posameznega tekmovanja,
glede na gtevilo udele2encev iz osnovnih aol v MOM, ki jih
skladno z doloeili za sofinanciranje !olskih gportnih
tekmovanj v infonnatoIju, ne sofinancira Zavod za gport RS
Planica.
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portna golska tekmovanja se bodo sofinancirala na podlagi
zahtevka izvajaJca, kateremu je potrebno v aplikaciji pri]o2iti
ustrezen raeun ter druga dokazila kot so bilten in fotografije,
in sicer v roku 30 dni po izvedbi posameznega tekmovanja.

Posamezna tekmovanja se sofinancirajo v vrednosti najvee do
1.200 evrov

Prostotasna iportna vzgoja mladine

DEJAVNOSTI
)

mladino

PREDMET SOFINACIRANJA
Sofinancira se organizacija in izvedba brezplaenih dejavnosti
golskih gportnih tekInovanj v:

individualnih gportnih panogah: atletika-stadionska,
badminton, alpsko smueanje, deskanje na snegu,
streljanje, !portno plezanje.
kolektivnih gportnih panogah: nogomet, kogarka,
odbojka, odbojka na mivki, roIcomet.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje
organizacije tekmovanja najvee do viiine 20% od celotne
vrednosti posameznega tekmovanja in za sofinanciranje
iwedbe tekmovanja najvee do viiine 80% od celotne
vrednosti posameznega tekmovanja, pri eemer so upravieeni
strogki tisti strogki izvedbe tekmovanj , ki jih skladno z doloeili
za sofinanciranje golskih §portnih tekmovanj v Informatorju,
ne sofinancira Zavod za gport RS Planica.

gportna golska tekmovanja za mladino se bodo sofinancirala
na podlagi zahtevka izvajalca. kateremu je potrebno v
aplikaciji prilo2iti ustrezen raeun ter druga dokazila kot so
bilten in fotografije, in sicer v roku 30 dni po izvedbi
posameznega tekmovanja.

Posamezne dejavnosti se sofinancirajo v vrednosti najveC do
1.200 evrov.

2. OKVIRNI OBSEG JAVNIH SREDSTEV

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI:

Poglavje
Javnega
razplsa

Programski
obrazec v

aplikaciji
Tendee

ltevilka

PEgg;}\;
Podrolje, program

dejavnostpodprograml
LPg 2022

Okvirna
razplsana
sredstva v

EUR
-portni programi na

podroeju !porta za vse

Prostolasna iportna
vzgoja otrok in mladine

Prostoeasna gportna
vzgoja golskih otrok
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Prostoeasna gportna
vzgoia mladine

o
tekmovanja za mladino

8.000

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji na podrolju iporta za vse so:

Pove6ati dele2 gibalno gportno aktivnih prebivaIcev MOM, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z
organizirano gibalno §portno aktivnostjo.
Poveeati itevilo gibalno !portno aktivih otrok in mla(line 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 gportne 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.

lzboljgati pogoj e za prehod otrok in mladine iz prosto6asne gportne vzgoje v programe tekmovalnega
iporta.
Omogoeiti socialno izkljueenim. prekomerno prehranjenim in gibalno manj kompetentnim otrokom,
vkljueevanj e v programe prostoeasne gportne vzgoj e.

4. RAZPISNA KOMISIJA

lzbor izvajalcev vodi Komisija za izvedbo javnega razpisa Letnega programa gporta v Mestni obeini
Maribor za leto 2022 – iolska iportna tekmovanj a. ki je imenovana s sklepom 2upana.

Predsednik:
1. Igor KLANeNIK, Ug.

eiani:
2. Anja KOLgEK, SPZ,
3. Simon POTRe. Ug.
4. Robert HERGA, iOM.
5. Zoran KAeIeNIK, gZM

Naloge komisije so doloeene v Zakonu o !portu (Uradni list RS. it. 29/ 17, 21/18 – ZNOrg., 82/20) in v
Odloku o izbiri in sofinanciranj u dejavnosti izvajaIcev letnega programa !porta v Mestni obeini Maribor
Maribor (MUV, it. 21/19, 25/19, 24/21 in 24/21 popr. in 30/21).
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5. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA

Razpis se izvede kot elektronski razpis z uporabo aplikacije Tendee.

IMEII? ? : IEIye:+


