
Št. obrazca, 
programa

Številka PP Področje, program, podprogram, dejavnosti Upravičeni stroški sofinanciranja

 2.1.1.1.1. 123408

B - 2.1.1.1.1.1.   Drsanje

 B - 2.1.1.1.1.2.   Krosi

A - 2.1.1.1.2.  123408 Športne dejavnosti za predšolske otroke

- do 60 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času 
izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini 
največ do 10 evrov.                                                                                                                                    
- uporaba prostora do 60 enot v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih 
objektov Maribor ali drugih športnih objektov

 2.1.1.2.1.  123408

B - 2.1.1.2.1.1.   Drsanje

B - 2.1.1.2.1.2.   Planinstvo

B - 2.1.1.2.1.3.   Kolesarstvo

A - 2.1.1.2.2.  123408 Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke

- do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času 
izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini 
največ do 10 evrov.                                                                                                                                    
- uporaba prostora do 80 enot v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih 
objektov Maribor ali drugih športnih objektov

 2.1.1.2.3.  123408

C - 2.1.1.2.3.1.   Deset urni plavalni tečaji za prve razrede

C - 2.1.1.2.3.2.   Preverjanje znanja plavanja za šeste razrede

D - 2.1.1.2.4.  123408 Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

- stroški strokovnega dela,
- drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (stroški materiala, blaga in storitev).
- uporaba prostora v javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali 
drugih športnih objektov.

D - 2.1.1.3.1.  23408 Šolska športna tekmovanja za mladino

- stroški strokovnega dela,
- drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (stroški materiala, blaga in storitev).
- uporaba prostora v javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali 
drugih športnih objektov.

A - 2.1.1.3.2.  123408 Športne dejavnosti za srednješolce (mladino)

- do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času 
izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini 
največ do 10 evrov.                                                                                                                                                
- uporaba prostora do 80 enot v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih 
objektov Maribor ali drugih športnih objektov

A - 2.1.2.1.  123408 Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami

- do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času 
izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini 
največ do 10 evrov.                                                                                                                                       
- uporaba prostora do 80 enot v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih 
objektov Maribor ali drugih športnih objektov

A - 2.1.3.1.  123408 Športne dejavnosti za študente

- do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času 
izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini 
največ do 10 evrov.                                                                                                                                    
- uporaba prostora do 80 enot v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih 
objektov Maribor ali drugih športnih objektov

D - 2.1.3.2.  123408 Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru

- stroški strokovnega dela,
- drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti (stroški materiala, blaga in storitev).
- uporaba prostora v javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali 
drugih športnih objektov.

E - 2.1.4.1.  123408
Športna rekreacija v okviru Gibaj Maribor – brezplačne
animacijske prireditve in brezplačna animacijska vadba

- dejanski stroški za neposredno izvedbo dejavnosti (stroški materiala, blaga in storitev). 
- uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov 
Maribor ali drugih športnih objektov.

A - 2.1.5.1.  123408 Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let

- do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času 
izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini 
največ do 10 evrov.                                                                                                                                                  
- uporaba prostora do 80 enot v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih 
objektov Maribor ali drugih športnih objektov

 2.2.1.1. 123409 Prireditve lokalnega pomena

F - 2.2.1.1.1. - Zimski športni vikend

F - 2.2.1.1.2. - Športni vikend Maribora

F - 2.2.1.1.3. - Mariborski mestni tek

F - 2.2.1.1.4. - Festival mariborskega športa

F - 2.2.1.1.5. - Urbani polmaraton Run4motion

F - 2.2.1.1.6. - Športna pomlad

F - 2.2.1.1.7. - ZZ – Rolano mesto

F - 2.2.1.1.8. - Nočni tek na Kalvarijo

(prepis iz besedila JAVNEGA RAZPISA)

Velike športno rekreativne prireditve

Športna rekreacija

Šport starejših

Športne prireditve in promocija športa – področje športa za vse

- stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev)

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok

Zlati sonček in Krpan

- stroški strokovnega dela,

- drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.

- brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor

Obštudijska športna dejavnost

 2.1.1.2.

- stroški strokovnega dela,
- drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
- brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor

- stroški strokovnega dela,
- drugi stroški neposredne izvedbe programa (materialni stroški, uporaba objekta, prevoz).

 2.1.5.

 2.2.

 2.2.1.

Mali sonček

TABELA UPRAVIČENIH STROŠKOV SOFINANCIRANJA LPŠ V MOM ZA LETO 2020

 2.1.4.

Športni program Naučimo se plavati

Prostočasna športna vzgoja mladine

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

2.1.

 2.1.1.

 2.1.1.1.

 2.1.1.3.

 2.1.3.

 2.1.2.

Športni programi na področju športa za vse

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine



 F - 2.2.2.1.  123409 Druge športno rekreativne prireditve - stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev)

 3.1.1.1.  123411

G - 3.1.1.1.1.  Individualne panoge

G - 3.1.1.1.2.  Kolektivne panoge

H - 3.1.1.2.  123411
Mestne panožne športne šole – strokovno izobražen kader, v
katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v vrhunski in
kakovostni šport

- strošek dela strokovno izobraženih delavcev (vodij dejavnosti) za dodeljen letni obseg vadbe 
največ do 25 eurov na uro

I - 3.1.2.1.  123411
Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov
kakovostnega športa

I - 3.1.2.2.  123411
Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za
mlajše člane, ki prestopijo iz mladinske v članske selekcije
uradnih tekmovalnih sistemov

J - 3.1.3.1.  123411
Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov
vrhunskega športa

- stroški strokovnega dela,
- drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
- uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov 
Maribor ali drugih športnih objektov

K - 3.2.1.  123409

ZLATA LISICA, svetovni pokal za ženske v smučanju

MERCEDES – BENZ UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP,
svetovni pokal v gorskem kolesarstvu

K - 3.2.2. 123409 Druga mednarodna tekmovanja in prireditve

- stroškov strokovnega dela,
- drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti (stroški dela, materiala blaga in storitev),
- uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov 
Maribor ali drugih športnih objektih. 

 3.2.3.  123409

K - 3.2.3.1. Liga prvakov v odbojki za ženske

K - 3.2.3.2. Ostala tekmovanja

K - 3.2.4.  123409 Športnik leta Maribora 2019 - stroški neposredne izvedbe prireditve športnik leta Maribora 2019

A - 4.1.1.1.  123403 Dejavnosti množičnega športa invalidov

- do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času 
izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini 
največ do 10 evrov.                                                                                                                                     
- uporaba prostora do 80 enot v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih 
objektov Maribor ali drugih športnih objektov

J - 4.2.1.1.  123403 Dejavnosti vrhunskega športa invalidov

- stroški strokovnega dela,
- drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
- uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov 
Maribor ali drugih športnih objektov

L - 4.2.2.1. 123403
Športno rekreativne prireditve in druga mednarodna tekmovanja
in prireditve, evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

- stroškov strokovnega dela,
- drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti (prireditve),
- uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov 
Maribor

M1 - 5.1.  123413
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
delavcev v športu

- dejanski potni stroški in kotizacija

M2 - 5.2.  123413 Založništvo E - revija - neposredni stroškI izdajanje publikacije 

N - 6.1.1.  123412 Delovanje občinske športne zveze - stroški dela zaposlenih v zvezi in osnovni materialni stroški

N - 6.1.2.  123412 Delovanje ostalih zvez društev - stroški dela zaposlenih v zvezi in osnovni materialni stroški

Poglavje 2.a. – uveljavlja
se na programskih
obrazcih 

 123414

123414 Objekti v upravljanju Športnih objektov Maribor
 - e-račun izstavijo Športni objekti Maribor, izvajalec LPŠ pripravi in potrdi obrazec UR-RE 
ločeno vsak posamezni program

123414 Objekti v upravljanju javnega podjetja Marprom d.o.o. - uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju javnega podjetja Marprom d.o.o.

 123414 Ostali športni objekti

- stroški najemnin
- stroški energije (voda, plin, elektrika, ogrevanje,…)
- nadomestilo za stavbno zemljišče, kanalščino
- stroški zavarovalnih premij
- stroški za čiščenje in vzdrževanje

Delovanje športnih organizacij

Športni objekti in površine za šport v naravi  

Druge športno rekreativne prireditve

Šport invalidov - področje tekmovalnega športa

Vrhunski šport invalidov

Športne prireditve in promocija  - šport invalidov

Prostočasna športna rekreacija

Športni programi na področju tekmovalnega športa

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Kakovostni šport

Vrhunski šport

Športne prireditve in promocija športa – področje tekmovalnega športa

- stroški strokovnega dela največ do 20 euro za uspodobljen in največ do 25 eurov za izobražen 
strokovni kader.
Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so lahko tudi stroški tekmovanj v višini do 25 % 
znotraj dodeljenih sredstev za sofinanciranja dela strokovnih delavcev.
- uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov 
Maribor ali drugih športnih objektov

Velika mednarodna tekmovanja in prireditve

Šport invalidov - področje športa za vse

 5.

 6.

6.1.

4.1.1. 

4.2.

 4.2.1.

 4.2.2.

- stroški strokovnega dela,
- drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
- uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov 
Maribor ali drugih športnih objektov

- stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev)

- stroški neposredne udeležbe,
- uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov 
Maribor ali drugih športnih objektih. 

Razvojna dejavnost v športu

Organiziranost v športu

Šport invalidov 4.

4.1.

3.1.

 3.1.1.

 3.2.

2.2.2.

 3.1.2.

  3.1.3.

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

Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport


