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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 ZDeb), 6. člena Odloka 
o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Moravče (Uradni vestnik občine Moravče, št. 3/19 in 
9/19) in 17. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik občine Moravče, št. 1/95, 3/95,1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) 
je Občinski svet Občine Moravče na svoji 4. redni seji, dne, 8.3.2023 sprejel 
 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V  OBČINI MORAVČE ZA LETO 2023 

 
 

1. člen 
(vsebina) 

 
Občina Moravče (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna 
ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v občini Moravče za leto 2023 (v 
nadaljevanju: LPŠ) določi: 

• vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,  

• višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja.  
 

2. člen 
(programi/področja športa) 

 
Iz sredstev proračuna občine se v letu 2023 sofinancirajo naslednji športni programi in področja: 
 
ŠPORTNI PROGRAMI: 

• športni programi v zavodih VIZ: promocijski športni programi in šolska športna tekmovanja (ŠV-VIZ). 

• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:  
o celoletni prostočasni športni programi za otroke in mladino: do 6, od 7 do 19 let (ŠV-PRO). 
o celoletni pripravljalni športni programi za otroke: U-7, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12 (ŠV-PRI). 

• športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM): 
o celoletni tekmovalni športni programi za otroke in mladino: U-12/13, U-14/15, U-16/17; U-18/19. 

• kakovostni šport: celoletni tekmovalni programi odraslih (KŠ). 

• športna rekreacija: celoletni športnorekreativni programi za odrasle (RE). 

• šport starejših: celoletni športnorekreativni programi za starejše (ŠSTA). 
 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI (OBJEKTI): 

• najem nogometnega igrišča, 

• ureditev športno rekreacijskega centra Belnek, 

• sofinanciranje uporabe telovadnic OŠ JV Moravče,  

• ureditev športne tribune pri nogometnem igrišču. 
 
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU (RAZVOJ):  

• izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 

• strokovna in informacijska podpora upravljanju športa. 
 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: delovanje športnih društev (ORG). 
 
DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE: izvedba lokalno pomembnih športnih prireditev (PRIR.). 

 
3. člen 

(višina proračunskih sredstev) 
 

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2023 in sicer: 
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ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA p. p. 
2023 

sredstva v % v % (abs.) 

PROGRAMI 

ŠV-PRO: celoletni prostočasni programi otrok in mladine 

081101 

21.500,00 € 86,00% 18,83% 

ŠV-PRI: celoletni pripravljalni programi otrok 

ŠV-USM: celoletni tekmovalni programi otrok in mladine 

KŠ: celoletni programi kakovostnega športa odraslih 

RE: celoletni športnorekreativni programi  

ŠSTA: celoletni športnorekreativni programi  
RAZVOJ izpopolnjevanje strokovnega kadra  400,00 € 1,60% 0,35% 

ORG delovanje športnih društev 2.500,00 € 10,00% 2,19% 
PRIR športne prireditve in promocija 600,00 € 2,40% 0,53% 

SKUPAJ SREDSTVA LPŠ ZA JAVNI RAZPIS 25.000,00 € 100,00% 21,89% 

RAZVOJ strokovna in informacijska podpora upravljanju športa 081101 1.500,00 € 100,00% 1,31% 
PROGRAMI ŠV-VIZ: športni programi v OŠ JV Moravče 081102 2.100,00 € 100,00% 1,84% 

OBJEKTI najem nogometnega igrišča 081104 3.000,00 € 100,00% 2,63% 
OBJEKTI športno rekreacijski center Belnek 081108 19.203,00 € 100,00% 16,82% 
OBJEKTI sofinanciranje uporabe športnih objektov OŠ JV Moravče 081109 1.000,00 € 100,00% 0,88% 
OBJEKTI športna tribuna pri nogometnem igrišču 081211 62.390,00 € 100,00% 54,64% 

SKUPAJ SREDSTVA LPŠ ZA DRUGA PODOČJA ŠPORTA 89.193,00 € 100,00% 78,11% 

SKUPAJ LETNI POGRAM ŠPORTA  114.193,00 €   100,00% 

 
4. člen 

(načini zagotavljanja sredstev) 
 

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ za leto 2023 zagotovila na naslednje načine: 

• sredstva za izvedbo športnih programov in področij (p. p.: 081101): 
▪ z izvedbo javnega razpisa in podpisom pogodb med občino in izbranimi izvajalci. 

• sredstva za izvedbo športnih programov v VIZ (p. p.: 081102): 
▪ na osnovi potrjenega proračuna občine za leto 2023, vloženega zahtevka izvajalca in odobritve Občine. 

• sredstva za športne objekte in površine za šport v naravi: 
▪ najem nogometnega igrišča (p. p.: 081104):  

na osnovi neposredne pogodbe z lastnikom zemljišča. 
▪ športno rekreacijski center Belnek (p. p.: 081108) in športna tribuna Moravče (p. p.: 081211):  

na osnovi v sklopu občinskega proračuna potrjenega programa vlaganj v športno infrastrukturo. 
▪ sofinanciranje uporabe telovadnic OŠ JV Moravče (p. p. 081109):  

na osnovi potrjenega proračuna občine, vloženega zahtevka upravljavca in odobritve Občine. 

• sredstva za strokovno in informacijsko podporo upravljanju športa (p. p.: 081101): 
▪ na osnovi potrjenega proračuna občine in veljavne pogodbe z izvajalcem. 

 
5. člen 

(javni razpis) 
 

Na osnovi sprejetega LPŠ 2023 bo občinska uprava opravila postopke za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
LPŠ v občini Moravče za leto 2023. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi Pogojev in meril za 
sofinanciranje LPŠ, ki so sestavni del Odloka. Izvleček Pogojev in meril je sestavni del LPŠ 2023 in razpisne 
dokumentacije. 
 

Izvajalci, ki niso izpolnili obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju letnega programa športa v letu 2022, z enakimi 
programi ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2023. 
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6. člen 
(možnosti prerazporeditve sredstev JR) 

 
Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku trajanja razpisa ugotovi, da je na posameznih področjih število 
prijav manjše od pričakovanj, lahko sredstva znotraj proračunske postavke (p. p.: 081101) prerazporedi na tista 
razpisana področja športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.  
 

7. člen 
(spremembe LPŠ) 

 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ 2023. 
 

8. člen 
(veljavnost LPŠ) 

 
LPŠ v občini Moravče za leto 2023 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Moravče. 

 
 
Številka: 671-0001/2023-1 
Datum: 1.3.2023 

 

                                                                                          OBČINA MORAVČE 
                                                                                         dr. Milan Balažic, l.r. 

                                                                                     Ž U P A N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: Izvleček Pogojev in meril za sofinanciranje LPŠ v občini Moravče za leto 2023 


