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Številka: 410-18/2020 
Datum: 09. 04. 2020
 
Na osnovi Letnega programa športa Občine Makole za leto 2020 in Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2008), župan 
Občine Makole objavlja  
 
 

JAVNI RAZPIS  
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 
IZ PRORAČUNA OBČINE MAKOLE V LETU 2020 

 
 
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole 
 
2. Predmet razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov v občini Makole z naslednjimi 
vsebinami in v obsegu: 
 
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. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU                
800,00 €  

2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
v športu  

             
650,00 €  

2.2 Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora 
programom 

                      
-   €  
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2.3 Založništvo v športu                        
-   €  

2.4 Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu                       
-   €  

2.5 Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa               
150,00 €  

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU           
4.500,00 €  

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

         
4.500,00 €  

4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA           
1.000,00 €  

4.1 Športne prireditve          
1.000,00 €  

4.2 Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu                       
-   €  

5. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU                       
-   €  

5.1 Športno obnašanje                       
-   €  

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

        
13.400,00 €  

 
V primeru, da za katero od vsebin ne bo prijav na razpisu, se sredstva prerazporedijo na 
vsebino Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti. 
 
Namenska sredstva za izvedbo javnega razpisa in razdelitev proračunskih sredstev za leto 2020 
so zagotovljena na proračunskih postavkah: 18.5.1.1. - Letni program športa in 18.5.1.3 - 
Sofinanciranje občinske športne zveze. 
 
3. Pogoji sofinanciranja 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci programov 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 razpis, 
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo, 
– športna društva morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programov, 
– delujejo najmanj eno leto ter 
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom. 
 
Kot kandidati za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob 
izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo naslednji izvajalci športnih programov: 
– športna društva, 
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, 
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 

opravljanje dejavnosti na področju športa ter 
– vrtci in šole. 
 
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. 
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4. Rok in način prijave 
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo izključno na izpolnjenih obrazcih razpisne 
dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami. 
 
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: 
OBČINA MAKOLE, Makole 35, 2321 MAKOLE. 
 
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti s pripisom "RAZPIS - ŠPORT 2020 - NE 
ODPIRAJ", na hrbtni strani mora biti obvezno naveden naziv (ime) in naslov kandidata za razpis. 
 
Prijave morajo biti v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in 
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20) vložene na Občino Makole ali poslane po pošti 
najkasneje 8 dni po dnevu prenehanja ukrepov iz navedenega zakona. (Ukrepi iz tega 
zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar 
ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.) Po tem roku prejete prijave se v postopku 
točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo. 
 
Obvestilo o končnem roku – točnem datumu - bomo objavili na spletni strani Občine Makole, 
ko bo objavljen sklep o prenehanju ukrepov. 
 
 
5. Razpisna dokumentacija 
 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Makole, zahtevate pa jo lahko 
tudi preko elektronske pošte na naslovu: matjaz.kopse@obcina-makole.si, od 09. 04. 2020 
do poteka roka za oddajo prijave na razpis. 
 
Vse dodatne informacije:  
– Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole, 
– matjaz.kopse@obcina-makole.si oziroma 
– 02/ 80 29 203 ali GSM: 040 273 600. 

 
6. Postopek obravnave in dodelitev sredstev 
Postopek javnega razpisa vodi 3 (tri) članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija 
na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog razdelitve razpoložljivih 
sredstev. O dodelitve sredstev na predlog komisije odloči občinska uprava oziroma direktor 
občinske uprave, ki izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper sklep je v 8 (osmih) dneh od vročitve 
možno vložiti ugovor pri županu. Odločitev župana je dokončna. 
 
S kandidati, ki bodo na razpisu uspešni in si pridobili sredstva na javnem razpisu bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju programov športa. 
 
Priloga: 
– razpisna dokumentacija 

 
 Franc Majcen 
 Župan 
 Občine Makole l. r. 


