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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V MONM ZA LETO 2015
I OBRAZLOŽITEV
Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa
pomembno vpliva na družbo. Šport ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže
vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost.
Družbena vloga športa izhaja iz znanstveno dokazanega pomena športa za javno zdravje
(telesno, socialno in duševno), socializacijo in gospodarstvo. Športu se priznava tudi zelo
pomembna vloga pri spodbujanju k prostovoljnemu delu in k aktivni udeležbi v družbi,
doseganju solidarnosti, strpnosti, odgovornosti in drugih pozitivnih družbenih vrednot.
Zaradi navedenih vplivov je šport del javnega interesa, zato se sofinancira iz javnih sredstev,
za njegov razvoj pa se ustvarjajo ustrezni sistemski družbeni pogoji.
II PRAVNE PODLAGE
Pravne podlage za sofinanciranje in sprejem letnega programa športa so določene v Zakonu
o športu, kjer je v 3. členu zapisano, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu
tako:
- 7. člen Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), ki določa, da občinski svet sprejme
Letni program športa, v katerem so določeni programi, ki se sofinancirajo z javnih
sredstev, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg
sredstev, ki se zagotovijo v proračunu MONM,
- Nacionalni program športa (Ur. l. RS, št. 26/2014), ki določa, da sredstva, potrebna
za izpeljavo Nacionalnega programa športa na lokalnem nivoju, določi občinski svet s
sprejetjem proračuna, kot tudi potrdi uvrstitev vsebin v letni program športa, ki so
pomembne za lokalno skupnost, ob upoštevanju tradicije in posebnosti športa v
lokalni skupnosti,
- Proračun MONM za leto 2015.
Letni program športa za leto 2015 je usklajen s predlogom Proračuna za leto 2015. Soglasje
k Letnemu programu športa je podala tudi Športna zveza Novo mesto, soglasje je sestavni
del dokumenta.

III PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Letni program športa v Mestni
občini Novo mesto za leto 2015.

Pripravila:
Ivica MENGER,
VIŠJA SVETOVALKA

Aleš BERGER,

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA URADA

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98, 110/02, 15/03), Nacionalnega
programa športa RS (Ur. l. RS, št. 26/2014) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Ur.l. RS, št. 7/2013), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. seji dne 26. 3. 2015
sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V MESTNI OBČINI NOVO MESTO ZA LETO 2015

1 CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2015
1. Agencija za šport bo v letu 2015 na podlagi Letnega načrta zavoda in Odloka o
ustanovitvi vzdrževala in skrbela za obnovo športnih objektov, otroških in športnih
igrišč, izvajala programe za šolske in predšolske otroke in mladino ter programe
športne rekreacije. MONM bo javnemu zavodu zagotavljala sredstva za plače in
prispevke zaposlenih, sredstva za blago in storitve za potrebe delovanja in
investicijskega vzdrževanja športnih objektov ter športnih in otroških igrišč.
2. MONM bo na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v letu 2015 sofinancirala
izvajanje programov kakovostnega in vrhunskega športa, športa invalidov, športa
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v športnih društvih in
klubih, izvedbo športnih prireditev in drugih programov športnih društev, ki so v
javnem interesu MO NM.
2 SOFINANCIRANJE VSEBIN LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA MESTNE OBČINE
NOVO MESTO ZA LETO 2015 PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH
a) Programi za otroke in mladino, katere izvaja javni zavod
Program športa otrok in mladine
Trenerji mlajših kategorij
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
Šolska športna tekmovanja
Plavalni tečaji

164.100€
96.000 €
22.000 €
28.000 €
1.000 €
17.100 €

04 081 002 Trenerji mlajših kategorij
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so
sredstva namenjena za plače, regres, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje,
prispevke delodajalca ter druge osebne prejemke za šest trenerjev mlajših kategorij,
zaposlenih v javnem zavodu (atletika, kolesarstvo, rokomet, košarka, odbojka in nogomet).

04 081 005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Nacionalnega programa športa (Ur.l. RS,
št. 26/2014) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so
sredstva namenjena za sofinanciranje programov Mali sonček, Naučimo se plavati, Ciciban
planinec in druge športne dejavnosti za otroke, ki jih organizira Agencija za šport. Sofinancira
se propagandno gradivo, prevozi za otroke in spremljevalce, strokovni kader za akcije Mali
sonček, Naučimo se plavati (10-urni plavalni tečaj za prilagajanje na vodo za vrtce) in za
Mini olimpijado za zadnjo starostno skupino otrok v vrtcih. V programe so vključeni vsi vrtci iz
MO NM.
04 081 006 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Nacionalnega programa športa (Ur.l. RS,
št. 26/2014) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so
sredstva namenjena za programe Zlati sonček (izvaja se kot nadaljevanje iz predšolske dobe
v prvi triadi OŠ), Krpan (izvaja se v drugi triadi OŠ), Naučimo se plavati ( 10–urni plavalni
tečaji za učence 1. razredov), Hura prosti čas! in druge programe. Sofinancirajo se
propagandno gradivo, organizacija in izpeljava 15-urnih plavalnih tečajev (neplavalci v zadnji
triadi) in 20-urni plavalni tečaji (za 3. razrede, je del učnega načrta) na skupino največ 20
otrok ter organizacija (nagrade – pokali, sodniški stroški, objekti).
S postavke se sofinancira izvedba šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol ter
pokritje stroškov sodelovanja ekip novomeških šol na tekmovanjih višjega ranga (prehrana in
prevoz). V program so vključene vse osnovne in srednje šole iz MO NM.
04 081 009 Šolska športna tekmovanja
Sredstva so namenjena za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj v vseh šolah v MO NM.
Razdeljena so na podlagi športnih uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih tekmovanjih.
Sredstva se nakažejo v enkratnem znesku po zaključku šolskega leta šolam na osnovi
poročila Agencije za šport.
04 081 010 Plavalni tečaji
Sredstva so namenjena za delno kritje materialnih stroškov uporabe bazena za izvedbo vseh
plavalnih tečajev in drugih aktivnosti za vse vrtce in osnovne šole iz MO NM. Sredstva se
nakazujejo na osnovi zahtevkov Agenciji za šport.
b) Drugi programi, katere izvaja javni zavod
Drugi programi skupaj
Športna rekreacija
Športne prireditve
Materialni stroški
Plače zaposleni na Agenciji za šport

525.500 €
12.000 €
48.000 €
177.500 €
290.000 €

04 081 011 Športna rekreacija
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 24/2000) so sredstva namenjena za izvedbo Delavskih športnih iger, rekreativnih lig
in drugih rekreativnih programov in prireditev, ki jih izvaja Agencija za šport.

04 081 018 Športne prireditve
S postavke bo sofinanciran prevoz športnikov na Igre prijateljstva, prireditev Športnik leta
2014, Novomeški tek 2015, Skoki v Krko 2015, čolnarjenje, Maraton ob Krki 2015 in druge
prireditve, katerih organizator je Agencija za šport, ki bo sredstva prejela na podlagi
zahtevkov in vseh dokazil o izvedenih projektih.
04 081 003

Materialni stroški

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so
sredstva namenjena za delno kritje osnovnih materialnih stroškov (elektrika, komunala,
ogrevanje, varovanje) in stroškov tekočega vzdrževanja za delovanje Agencije za šport in
vseh športnih objektov, s katerimi Agencija za šport upravlja (ŠD Marof, Stadion Portoval,
SRC Loka, Teniška igrišča, Kegljišče, Velodrom) ter plačilo stroškov drsališča na Glavnem
trgu..
04 081 001 Agencija za šport
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport št. 0070-1/2012 so
sredstva namenjena za plače, regres, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje,
prispevke delodajalca ter druge osebne prejemke za dvanajst redno zaposlenih v javnem
zavodu Agencija za šport Novo mesto.
c) Investicijsko vzdrževanje športnih objektov, športnih in otroških igrišč
Investicijski odhodki
Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča

100.000 €
50.000 €
50.000 €

23 04 081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Agencija za šport št. 0070-1/2012 in Nacionalnega programa športa (Ur.l. RS, št. 26/2014)
so sredstva namenjena za nujno investicijsko vzdrževanje športnih objektov v lasti MO NM, s
katerimi upravlja Agencija za šport. Izplačana so na podlagi zahtevkov Agencije za šport, ki
jih pošilja skupaj s priloženimi računi za opravljena dela oziroma nakup opreme.
23 04 081023 Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Agencija za šport št. 0070-1/2012 in Nacionalnega programa športa (Ur.l. RS, št. 26/2014)
so sredstva namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu
vzdrževanju igrišč (košnje, popravilo igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč.
Prejemnik sredstev je Agencija za šport, na podlagi zahtevkov in računov o opravljenih delih.
d) Javni razpisi za izbor izvajalcev letnega programa športa v MO NM
Projekti na področju športa
Športna rekreacija
Kakovostni športi
Vrhunski šport
Šport invalidov
Športne prireditve
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Javni razpis za sofinanciranje LPŠ v letu 2015

25.000 €
18.440 €
122.500 €
11.130 €
5.000 €
30.000 €
135.000 €
347.070 €

Javni
razpis
za
sofinanciranje
perspektivnih
športnikov,
nenačrtovanih uvrstitev na tekmovanja, priprav športnikov in drugih
nenačrtovanih dogodkov na področju športa, ki so velikega pomena
za MO NM ter promocijo mesta
Javni razpis za sofinanciranje velikih mednarodnih športnih prireditev
v MONM
Skupaj razpisi:

5.000 €
20.000 €
372.070 €

04 081 007 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) so sredstva namenjena za sofinanciranje objekta, strokovnega kadra in
materialnih stroškov za izvajanje programov rednega dela z otroci in mladino v športnih
društvih in klubih.
04 081 008 Projekti na področju športa
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) so sredstva namenjena sofinanciranju celoletnih ali počitniških športnih
projektov in obšolskih programov za otroke in mladino, ki jih izvajajo športna društva.
04 081 011 Športna rekreacija
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) so sredstva namenjena za sofinanciranje programov športne rekreacije in
strokovnega kadra v športnih društvih in klubih.
04 081 012 Kakovostni šport
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) so sredstva namenjena za sofinanciranje uporabe objekta za redno vadbo
športnikov (37. člen ZSpo) v kolektivnih in individualnih športih, do naslova državnega
prvaka.
04 081 013 Vrhunski šport
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) so sredstva namenjena za sofinanciranje vadbe športnikov s statusom
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda, v individualnih in kolektivnih športnih
panogah.
04 081 014 Interventna sredstva na področju športa
Sredstva so namenjena za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje perspektivnih
športnikov, nenačrtovanih uvrstitev na tekmovanja, priprav športnikov in drugih
nenačrtovanih dogodkov na športnem področju, ki so velikega pomena za MO NM ter
promocijo mesta.
04 081 016 Šport invalidov
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) so sredstva namenjena sofinanciranju programov invalidov v društvih s
sedežem v MO NM in z večino članstva iz MO NM.
04 081 018 Športne prireditve
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) in Nacionalnega programa športa (Ur.l.
RS, št. 26/2014) so sredstva namenjena sofinanciranju materialnih stroškov organizacije

športnih prireditev lokalnega pomena in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki jih
prijavitelji izvajajo v MO NM. Del sredstev je namenjen za druge operativne odhodke MONM.
d) Proračun za področje športa za leto 2015
04
04 081001
04 081002
04 081003
04 081005
04 081006
04 081009
04 081010
04 081011
04 081018

AGENCIJA ZA ŠPORT
Agencija za šport
Trenerji mlajših kategorij
Materialni stroški
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
Šolska športna tekmovanja
Plavalni tečaji
Športna rekreacija
Športne prireditve
SKUPAJ:

04
04 081011
04 081012
04 081013
04 081016
04 081018
04 081007
04 081008

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LPŠ 2015
Športna rekreacija
Kakovostni športi
Vrhunski šport
Šport invalidov
Športne prireditve
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih
kakovostni in vrhunski šport
Projekti na področju športa

04 081014

JAVNI RAZPIS INTERVENTNA SREDSTVA
Interventna sredstva na področju športa

04 081018

JAVNI RAZPIS VELIKE MEDNARODNE PRIREDITVE
Športne prireditve

04 081009
04 081018

Šolska športna tekmovanja za OŠ
Operativni odhodki

23
2304081004
2304081023

290.000 €
96.000 €
177.500 €
22.000 €
28.000 €
1.000 €
17.100 €
12.000 €
48.000 €
691.600 €
18.440 €
122.500 €
11.130 €
5.000 €
30.000 €

v
135.000 €
25.000 €
347.070 €
5.000 €
20.000 €

SKUPAJ:
SKUPAJ PROGRAMI ŠPORTA

9.000 €
5.000 €
386.070 €
1.077.670€

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča
SKUPAJ
SKUPAJ PROGRAMI ŠPORTA IN VZDRŽEVANJE

50.000 €
50.000 €
100.000 €
1.177.670€

Športna zveza Novo mesto je podala Soglasje k Letnemu programu športa za leto
2015.
*Letni program športa v MONM za leto 2015 se uskladi s sprejetim proračunom Mestne
občine Novo mesto za leto 2015.
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