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1. UVOD 
 
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Makole (Uradno glasilo 
slovenskih občin 9/2008)  v 7. členu določa, da Občinski svet po sprejemu vsakoletnega 
proračuna sprejme Letni program športa, v katerem določi programe, ki se sofinancirajo iz 
občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter potrebna sredstva za izvedbo programov. 
 
Letni program športa natančno določa obseg sredstev za: 

• prostočasno športno vzgojo otrok in mladine oziroma športno vzgojo otrok, mladine in 
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega 
programa, 

• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
• kakovostni in vrhunski šport, 
• šport invalidov, 
• športna rekreacija, 
• šport starejših, 
• upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, 
• izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 
• založništvo v športu, 
• znanstveno raziskovalna dejavnost v športu, 
• informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju športa, 
• delovanje športnih organizacij (delovanje športnih društev in zvez na lokalni ravni), 
• športne prireditve. 

 
Za organizacijo določenih prireditev, tekmovanj, izobraževanj kadrov ter druge programe, 
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, ki v tem pravilniku niso opredeljeni, pa poleg 
obsega sredstev določi tudi pogoje, merila in način razdelitve sredstev. Na osnovi 
navedenega je bil pripravljen Letni program športa Občine Makole za leto 2019, ki ga 
prilagamo v nadaljevanju. Program je osnova za pripravo in izvedbo javnega razpisa, na 
osnovi katerega se proračunska sredstva razdelijo med izvajalce športnih dejavnosti, 
oziroma se porabijo, kot je opredeljeno z Letnim programom športa za leto 2019. 
 
2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 
Osnovno izhodišče za pripravo programa je določitev sredstev, namenjenih športni 
dejavnosti v proračunu Občine Makole za leto 2019, ob upoštevanju vsebin, ki jim poudarek 
daje Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, 
ki jo je 2. aprila 2014 sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Resolucija je objavljena v 
Uradnem listu RS, št. 26/14. Resolucija je najpomembnejši krovni dokument, ki opredeljuje 
usmeritve in vizijo razvoja slovenskega športa za prihodnje desetletno obdobje. Sprejeta 
resolucija hkrati daje podlago za implementacijo že sprejetega izvedbenega načrta 
nacionalnega programa športa. V letu 2017 je bil sprejet tudi nov Zakon o športu - ZŠpo-1 
(Uradni list RS, št. 29/17). Razdelitev zagotovljenih sredstev je izvedena na osnovi 
dosedanjih izkušenj pri financiranju programov ter prejetih poročil društev in zveze o 
njihovem delovanju v letu 2018. Nacionalni program športa z izvedbenim načrtom ter 
Zakonom o športu dajejo osnovo za kreiranje letnih programov športa na lokalni ravni. 
 
3. ZAKLJUČEK 
 
Občinskemu svetu občine Makole predlagamo, da obravnava predloženo gradivo in sprejme 
naslednji  
 
s k l e p : Občinski svet občine Makole sprejme Letni program športa Občine Makole za leto 
2019. 

       Franc Majcen 
 Župan 
 Občine Makole 
Priloga: 

• Letni program športa Občine Makole za leto 2019 
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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Resolucije o 
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, 
št. 26/14), 7. člena Statuta občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2007), 
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Makole (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 9/2008) in Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2019 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 8/2019), Občinski svet Občine Makole na svoji __. redni seji, dne 
__. __. 2019 sprejme 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE MAKOLE 

za leto 2019 
 

 
I. OBSEG PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2019 
 
Občina Makole z Odlokom o proračunu Občine Makole za leto 2019, v proračunski 
postavki 18.5.1.1. - Letni program športa, zagotavlja proračunska sredstva, namenjena 
izvajanju športnih programov v Občini Makole, v višini 12.000,00 EUR. 
 
Namenska sredstva v proračunski postavki 18.5.1.3 Sofinanciranje občinske športne 
zveze v višini 1.400,00 EUR se nameni za sofinanciranje programov Športne zveze Občine 
Makole. 
 
Namenska sredstva v proračunski postavki 18.5.1.2 Upravljanje, investicijsko in tekoče 
vzdrževanje športnih objektov ter investicije v športne objekte v višini 7.800,00 EUR se 
nameni za tekoče vzdrževanje drugih objektov, sofinanciranje investicijskih vzdrževanj in 
izboljšav v športnem parku Ložnica in projektno dokumentacijo za veliko nogometno igrišče v 
Makolah. 
 
Namenska sredstva Letnega programa športa se delijo po vsebinah in v obsegu: 
  STRUKTURA IZDATKOV ZA LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE 

MAKOLE V LETU 2019 
 Znesek v 
EUR  

1. PROGRAMI ŠPORTA         
7.100,00 €  

1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  (interesna športna vzgoja 
predšolskih in šoloobveznih otrok ter mladine) 

         
3.000,00 €  

1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami                        
-   €  

1.3 Ob študijske športne dejavnosti                        
-   €  

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

                      
-   €  

1.5 Kakovostni šport           
1.000,00 €  

1.6 Vrhunski šport                        
-   €  

1.7 Šport invalidov               
100,00 €  

1.8 Športna rekreacija           
3.000,00 €  

1.9 Šport starejših                        
-   €  

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN NARAVNE POVRŠINE ZA ŠPORT            
7.800,00 €  

2.1 Energetske in športno-tehnološke posodobitve športnih objektov                       
-   €  
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2.2 Trajnostna ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitve naravnih 
površin za šport 

                      
-   €  

2.3 Novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih 
objektov za izvajanje LPŠ 

                      
-   €  

2.4 Izgradnja, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne 
športne centre OKS-ZŠZ 

                      
-   €  

2.5 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (tekoče vzdrževanje drugih 
objektov – 2.800,00 EUR, sofinanciranje investicijskih vzdrževanj in 
izboljšav v športnem parku Ložnica – 3.000,00 EUR in projektno 
dokumentacijo za veliko nogometno igrišče v Makolah – 2.000,00 
EUR).  

         
7.800,00 €  

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU                
800,00 €  

3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu  

             
650,00 €  

3.2 Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom                       
-   €  

3.3 Založništvo v športu                        
-   €  

3.4 Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu                       
-   €  

3.5 Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa               
150,00 €  

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU           
4.500,00 €  

4.1 Delovanje športnih organizacij (delovanje športnih društev in zvez na 
lokalni ravni) 

         
4.500,00 €  

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA           
1.000,00 €  

5.1 Športne prireditve          
1.000,00 €  

5.2 Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu                       
-   €  

6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU                       
-   €  

6.1 Športno obnašanje                       
-   €  

 
SKUPAJ  1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. 

        
21.200,00 €  

 
V primeru, da za katero od vsebin ne bo prijav na razpisu, se sredstva prerazporedijo 
na vsebino Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti. 
 
Proračunska sredstva (razen Sredstev za upravljanje, investicijsko in tekoče 
vzdrževanje športnih objektov ter investicije v športne objekte) se izvajalcem športnih 
programov razdelijo na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili Pravilnika o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
9/2008). 
 
Sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje se bodo namensko porabila na podlagi 
sklenjene neposredne pogodbe ali izdane naročilnice s strani Občine Makole. 
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II. POSEBNE DOLOČBE 
 
1. Občina Makole lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2019 tistim izvajalcem, pri 

katerih se na osnovi polletnega oz. letnega poročila ali na osnovi izvedenega nadzora 
izvajanja programov ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o financiranju 
športnih programov za leto 2018. 

 
2. Občina Makole se lahko s posameznimi izvajalci dogovori o dinamiki nakazil sredstev, ki 

se praviloma izvajajo po dvanajstinah, štirikrat letno, kar pogodbeni stranki določita v 
medsebojni pogodbi. 

 
 
III. VELJAVNOST IN UPORABA 
 
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za 
izvedbo javnega razpisa in razdelitev proračunskih sredstev za leto 2019, iz proračunskih 
postavk: 18.5.1.1. - Letni program športa in 18.5.1.3 - Sofinanciranje občinske športne 
zveze.  
 
Sredstva na postavki 18.5.1.2 Upravljanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih 
objektov ter investicije v športne objekte, se porabijo na način, kot je navedeno v tem 
Letnem programu športa za leto 2019. 
 
 
 
 
Številka: 
Makole, __.__. 2019 
 Franc Majcen 
 Župan  
 Občine Makole 
 


