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1. UVOD
Občina Makole bo 9. maja 2019 v tedniku Panorama in 25. aprila 2019 na spletni strani Občine
Makole objavlja javni razpis za sofinanciranje športnih programov iz proračuna Občine Makole v
letu 2019.
Osnova za objavo javnega razpisa je Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, štev. 9/2008) in Letni program športa Občine Makole za
leto 2019, ki ga je Občinski svet Občine Makole sprejel na svoji 4. redni seji, dne 24. aprila 2019.
2. PREDMET RAZPISA
Občina Makole z Odlokom o proračunu Občine Makole za leto 2019 in z Letnim programom športa
Občine Makole za leto 2019 zagotavlja namenska sredstva za izvajanje športnih programov v
Občini Makole, v višini 13.400,00 EUR. Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega
programa športa, kot sledi:
2.1

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine oziroma športna vzgoja otrok, mladine in
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega
programa v znesku 3.000,00 EUR.
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne
skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in
športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke. Lokalna
skupnost lahko financira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z
največ 20 otroki.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so
prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati
sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih
sposobnosti otrok in mladostnikov. Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo,
organizacijo, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni
kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov na
skupino z največ 20 otrok ter najem objektov.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 15. leta starosti. Izvajalci teh programov morajo
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi
nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim
komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira:
najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti,
nezgodno zavarovanje.
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ
10 otroki in najem objekta.
– Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno
vključujejo v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: strokovni kader za
80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi in najem objekta.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Obseg treninga je odvisen od
specifičnosti športne zvrsti: 400-1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: najem
objekta, strokovni kader in tekmovanja v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez.
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– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje
življenje. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo 80-urni programi na skupino z največ 10 mladimi
in najem objekta.
– Interesna športna dejavnost študentov
Na lokalni ravni se sofinancira strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20
študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav za univerzijado po merilih MŠŠ in udeležba na
univerzijadi.
2.2 Športna rekreacija in šport starejših v znesku 3.000,00 EUR
Lokalna skupnost lahko sofinancira 80-urni program vadbe na skupino z največ 20 člani, v različnih
športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter
občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
2.3 Kakovostni in vrhunski šport v znesku 1.000,00 EUR
Programi kakovostnega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in športna tekmovanja
ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in
materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije
ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
Programi vrhunskega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in tekmovanje
športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
2.4 Šport invalidov v znesku 100,00 EUR
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80 urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira
pa se uporaba objekta in strokovni kader.
2.5

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v znesku
650,00 EUR
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.

2.6 Športne prireditve v znesku 1.000,00 EUR
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen
Zakona o športu, državne, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja
motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in
turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
2.7 Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa v znesku 150,00 EUR
Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz s področja
organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov za potrebe
lokalne skupnosti.
2.8 Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti v znesku 3.100,00 EUR
Športna društva in zveze društev za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje
osnovnih materialnih stroškov, ki se lahko sofinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti.
2.9 Delovanje športne zveze na ravni lokalne skupnosti v znesku 1.400,00 EUR
Namenska sredstva v proračunski postavki 18.5.1.3 Sofinanciranje občinske športne zveze v višini
1.400 EUR se nameni za sofinanciranje programov zvez športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem v občini.
V primeru, da za katero od vsebin ne bo prijav na razpisu, se sredstva prerazporedijo na
vsebino Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti.
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3. POGOJI SOFINANCIRANJA
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Makole,
- so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje
programov, prijavljenih na javni razpis,
- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo,
- športna društva morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev
programov,
- delujejo najmanj eno leto.
Kot kandidati za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob
izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva in zveze društev,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- javni zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega
programa.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali
pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2019 ne bodo upravičeni do namenskih
sredstev proračuna Občine Makole.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne
skupnosti, po posameznih vsebinah, navedenih v točki I., kandidirajo na razpisu le enkrat.
Občina Makole se lahko s posameznimi izvajalci dogovori o dinamiki nakazil sredstev, ki se
praviloma izvajajo dvakrat ali štirikrat letno, kar pogodbeni stranki določita v medsebojni pogodbi.
4. VSEBINA PRIJAVE
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Vsaka prijava mora vsebovati najmanj Obrazec 1 razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi
prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Kandidat izpolni glede na vsebino programa
ustrezen obrazec za vsak posamezen program in za vsako posamezno skupino.
Podatki, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bodo upoštevali.
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5. OBRAZCI
Obrazec 1 - Podatki o izvajalcu športnega programa

Naziv:
Naslov (sedež):
Matična številka:
Davčna številka:
Številka transakcijskega
računa:
Odgovorna oseba:
Kontaktna oseba:
Telefon:
Faks:
Elektronski naslov:
število članov s plačano članarino ( 2018):
število članov društva z registracijo pri
nacionalni zvezi
število organiziranih vadbenih skupin v
rekreativni dejavnosti
število organiziranih vadbenih skupin v
tekmovalni dejavnosti

IZJAVA
Odgovorna oseba izvajalca športnega programa v imenu zgoraj navedenega izvajalca športnega
programa izjavljam, da so zagotovljeni materialni, kadrovski in organizacijski pogoji za izvršitev
programov, ki jih prijavljamo na razpis za financiranje športnih programov v Občini Makole v letu
2019.
S to izjavo s polno odgovornostjo potrjujem, da vsi podatki, ki jih navajamo v tem razpisu ustrezajo
dejanskemu stanju in bomo na pisno zahtevo izvajalca razpisa o njih dostavili dokazila imenovani
komisiji za obravnavo.
Smo nosilci vseh v razpisu prijavljenih programov. Z vsako skupino v posameznem programu
kandidiramo na razpisu le enkrat.

Žig

_________________________
Podpis odgovorne osebe

Obvezne priloge tega obrazca so:
1. fotokopijo potrdila o registraciji izvajalca športnega programa,
2. evidenca o članstvu in plačani članarini za leto 2018,
3. pogodba/e o najemu športnega objekta, ki dokazuje višino predvidenih stroškov za objekt,
4. pogodba/e z izvajalci strokovnega dela, ki dokazujejo predvidene stroške za strokovni kader.
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Obrazec 2 - Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Naziv
programa:
Naziv vsebine:

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Število udeležencev v skupini:
Povprečna starost udeležencev v skupini:
Predvideni stroški za propagandno gradivo:
Predvideni organizacijski stroški:
Drugi predvideni materialni stroški:
Predvideni stroški tekmovanj:
Predvideni stroški meritev in spremljanja treniranja:
Predvideni stroški nezgodnega zavarovanja:
URNIK IZVAJANJA PROGRAMA 2018 (ustrezno vpišite):
PON
TOR
SRE
ČET

PET

SOB

NED

Ure trajanja

Število tednov v preteklem letu 2018, ko se je program

V

izvajal:

terminu:

Mesto izvajanja programa (športni objekt):
URNIK IZVAJANJA PROGRAMA 2019 (ustrezno vpišite):
PON
TOR
SRE
ČET

PET

SOB

NED

Ure trajanja

V
Število tednov v letu 2019, ko se bo program izvajal:
terminu:
Mesto izvajanja programa (športni objekt):

Žig

_________________________
Podpis odgovorne osebe

Obvezne priloge:
- fotokopije plačanih računov,
- fotokopija pogodb o najemu prostorov in s strokovnim kadrom.

Stran 7/14

Obrazec 3 - Interesna športna vzgoja šolskih otrok
Naziv
programa:
Naziv vsebine:

Interesna športna vzgoja šolskih otrok

Število udeležencev v skupini:
Povprečna starost udeležencev v skupini:
Predvideni stroški za propagandno gradivo:
Predvideni organizacijski stroški:
Drugi predvideni materialni stroški:
Predvideni stroški tekmovanj:
Predvideni stroški meritev in spremljanja treniranja:
Predvideni stroški nezgodnega zavarovanja:
URNIK IZVAJANJA PROGRAMA V LETU 2018 (ustrezno vpišite):
PON
TOR
SRE
ČET
PET

SOB

NED

Ure trajanja

Število tednov v preteklem letu 2018, ko se je program

V

izvajal:

terminu:

Mesto izvajanja programa (športni objekt):
URNIK IZVAJANJA PROGRAMA V LETU 2019 (ustrezno vpišite):
PON
TOR
SRE
ČET
PET

SOB

NED

Ure trajanja

V
Število tednov v letu 2019, ko se bo program izvajal:
terminu:
Mesto izvajanja programa (športni objekt):

Žig

_________________________
Podpis odgovorne osebe

Obvezne priloge:
- fotokopije plačanih računov,
- fotokopija pogodb o najemu prostorov in s strokovnim kadrom.
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Obrazec 4 - Športna rekreacija in šport starejših
Naziv
programa:
Naziv vsebine:

Športna rekreacija in šport starejših

Število udeležencev v skupini:
Povprečna starost udeležencev v skupini:
Stroški najema prostora::
Organizacijski stroški:
Drugi materialni stroški:
Stroški tekmovanj:
URNIK IZVAJANJA PROGRAMA 2018 (ustrezno vpišite):
Mesto izvajanja programa (športni objekt):
Število tednov v preteklem letu 2018, ko se je program

V

izvajal:

terminu:
PON

TOR

SRE

ČET

PET

SOB

NED

Ure trajanja

URNIK IZVAJANJA PROGRAMA 2019 (ustrezno vpišite):
Mesto izvajanja programa (športni objekt):
V
Število tednov v letu 2019, ko se bo program izvajal:
terminu:
PON

TOR

SRE

ČET

PET

SOB

NED

Ure trajanja

Žig

_________________________
Podpis odgovorne osebe

Obvezne priloge:
- fotokopije plačanih računov,
- fotokopija pogodbe o najemu prostorov in s strokovnim kadrom.
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Obrazec 5 - Športne prireditve
Organizacija športnih prireditev v preteklem letu 2018:
Naziv
prireditve
Obseg :
občinska, medobčinska, državna,
mednarodna
Organizacijski stroški:

Število udeležencev

Naziv
prireditve
Obseg :
občinska, medobčinska, državna,
mednarodna
Organizacijski stroški:

Število udeležencev

Naziv
prireditve
Obseg :
občinska, medobčinska, državna,
mednarodna
Organizacijski stroški:

Število udeležencev

Plan organizacije športnih prireditev v letu 2019:
Naziv
prireditve
Obseg :
občinska, medobčinska, državna,
mednarodna
Organizacijski stroški:

Število udeležencev

Naziv
prireditve
Obseg :
občinska, medobčinska, državna,
mednarodna
Organizacijski stroški:

Število udeležencev

Obvezne priloge:
- fotokopije plačanih računov,
- fotokopija vabila oz. sodelovanja na prireditvi.

ŽIG

_________________________
Podpis odgovorne osebe
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Obrazec 6 - Oprema

Stroški nabave opreme v preteklem letu 2018:
vrsta

Stroški v EUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Skupaj v EUR

Obvezna priloga:
- fotokopije plačanih računov.

ŽIG

_________________________
Podpis odgovorne osebe
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Obrazec 7 - Kakovostni in vrhunski šport

Stroški programa vrhunskega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in tekmovanje
športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v preteklem letu
2018:
Opredelitev stroškov programa vrhunskega športa

Stroški v EUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Skupaj v EUR

Obvezna priloga:
- fotokopije plačanih računov.

ŽIG

_________________________
Podpis odgovorne osebe

.
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Obrazec 8 – Sofinanciranje občinske športne zveze v letu 2019
Specifikacija predvidenih funkcionalnih
stroškov za delovanje športne zveze

Stroški v EUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Skupaj v EUR
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Obrazec 9 - Naziv izvajalca
Naziv izvajalca:
V letu 2019 (ustrezno označite):


se bo strokovni kader izvajalca udeležil izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja,
organiziranega preko Inštituta za šport in OKS-ZŠZ (priloži se seznam predvidenega
izobraževanja in predvidene udeležence ter stroške udeležb),



bo izvajalec izvajal znanstvenoraziskovalno dejavnost v smislu temeljnih, uporabnih in
razvojnih raziskav s področja športa ter prenašal izsledke teh raziskav v prakso, za kar je
predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna (priloži se kratek opis raziskave in finančna
konstrukcija projekta ter dokazilo o zagotovljenih sredstvih iz državnega proračuna),



bo izvajalec izdal strokovno literaturo ali drugo občasno ali periodično športno publikacijo ali
propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti (priloži se kratek opis izdane publikacije,
opredelijo stroški izdaje in predvidijo finančni viri za izvedbo projekta),



bo izvajalec organiziral športne prireditve, ki jih opredeljuje 72. člen Zakona o športu,
medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno
aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih
tekmovanj (priloži se seznam prireditev, predviden termin in stroške prireditev),



bo izvajalec izdelal ali dopolnjeval informacijski sistem, ki vsebuje podatke s področja
organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide,
ki so določeni z Zakonom o športu. Sofinancirajo se programi izdelave informacijskih baz za
potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije (priloži se kratek opis predvidenih dejavnosti,
terminski načrt izvedbe, opis predvidenih stroškov in finančna konstrukcija izvedbe projekta).

Opomba: Obrazci brez priloženih prilog, ki so določene v posamezni alineji, se ne štejejo
kot nepopolne vloge, zato k dopolnitvi le teh vlagatelji ne bodo pozvani. Obrazec
brez obvezne priloge se šteje kot neizpolnjen in pri ocenjevanju vlog ter
financiranju ne bo upoštevan.
ŽIG

_________________________
Podpis odgovorne osebe

Priloge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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