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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V MONM ZA LETO 2016

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, da
izvaja:
- 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 2016.
Letni program športa za leto 2016 se uskladi s sprejetim Proračunom za leto 2016. Mnenje k
Letnemu programu športa je podala tudi Športna zveza Novo mesto.

III PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Letni program športa v Mestni občini
Novo mesto za leto 2016.

Pripravila:
Ivica MENGER,
višja svetovalka
dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA),
Nacionalnega programa športa RS (Ur. l. RS, št. 26/2014) in 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Ur.l. RS, št. 7/2013, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15), je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 10. seji dne 12. 11. 2015 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V MESTNI OBČINI NOVO MESTO ZA LETO 2016
Na osnovi sprejetega Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 bomo z
izvajanjem programov preko športnih društev in javnega zavoda Agencije za šport zagotavljali
javni interes na področju športa. Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) bo prvič
objavila triletni javni razpis za leta 2016, 2017 in 2018 za sofinanciranje rednega dela športnih
društev, s katerim bomo zagotavljali kontinuiteto njihovega dela. V področja rednega dela
spadajo področja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
kakovostnega športa in športa invalidov. Društva morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še
posebne pogoje, da delujejo v javnem interesu na področju športa, da izvajajo redno delo vsaj
40 tednov na leto in da imajo kompletno piramido registriranih tekmovalcev, od najmlajših do
članov. Društva, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, se bodo prijavili na enoletni javni razpis za leto
2016, kjer bodo poleg zgoraj navedenih področij še področje športne rekreacije, vrhunski šport,
prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ter športne prireditve.
1 CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA V LETU 2016, V SKLADU Z
USMERITVAMI NACIONALNEGA PROGRAMA ŠPORTA REPUBLIKE SLOVENIJE
1. Na osnovi sprejetega proračuna bomo javnemu zavodu na področju športa zagotavljali
sredstva za plače in prispevke zaposlenih, sredstva za blago in storitve ter za
investicijsko vzdrževanje javne športne infrastrukture.
2. V skladu z NPŠ v RS, Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda in Strategijo za šport bo
javni zavod izvajal športne programe za vse starostne kategorije s ciljem povečanja
deleža prebivalcev občine, ki so vključeni v redno športno rekreativno vadbo.
3. Na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o merilih za sofinanciranje LPŠ v MONM bo
občina v okviru proračunskih sredstev sofinancirala redno delo športnih društev (športna
vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in
šport invalidov), športne prireditve, prostočasno športno vzgojo otrok in mladine,
vrhunski šport – kategorizirane športnike ter športno rekreacijo.

2 JAVNI ZAVOD AGENCIJA ZA ŠPORT
Izvajanje nacionalnega programa športa za predšolske otroke
• ŠPORTNI PROGRAM »MALI SONČEK«
Program Mali sonček je nov, posodobljen program, ki je v vrtcih zamenjal program Zlati sonček.
Bistvo programa je seznanitev in učenje otrok osnovnih elementov športne vzgoje.Nov program
se, za razliko od prejšnjega, izvaja tudi v mlajših skupinah in vsebuje štiri stopnje, ki so
vsebinsko in zahtevnostno prilagojene starosti in za lažjo prepoznavnost označene z različnimi
barvami. Za otroke od 2. do 3. leta starosti bomo izvajali modri program, za otroke od 3. do 4.
leta zeleni program, otrokom od 4. do 5. leta starosti je namenjen oranžni program in za
najstarejše od 5. do 6. leta, rumeni program.
Cilj: 100% vključenost vseh otrok vpisanih v vrtce. Kazalniki: število vključenih otrok.
• MINI OLIMPIJADA
Mini olimpijada je eden izmed projektov OKS, s katerim se promovira šport, športne in
olimpijske vrednote, fair play ter pomen gibanja. OKS in zavod bosta pri programu poskrbela za
del spremnega olimpijskega programa in sicer uvodni protokol, mini olimpijski kviz ter zagotovili
priznanja in nagrade za vse udeležence. Dogodek bo potekal na stadionu Portoval in se ga bo
udeležilo skoraj 400 otrok iz 14-ih vrtcev novomeške občine.
Prireditev se bo začela z mimohodom olimpijske zastave in ognja, ob zvokih olimpijske himne in
zaprisegi s strani športnikov, organizatorjev in sodnikov. Po temeljitem ogrevanju se bodo otroci
preizkusili v štirih disciplinah; štafetnih igrah, metu vorteksa, teku na 200 metrov in skoku v
daljino.
Cilj: vključenost vsaj 90% otrok vpisanih v zadnjo starostno skupino v vrtcih. Kazalniki: število
otrok.
• NAUČIMO SE PLAVATI
Je program 10 – urnih plavalnih tečajev prilagajanja na vodo, ki je namenjen zadnji starostni
skupini otrok iz vseh novomeških vrtcev. Po končanem tečaju bo zavod na podlagi rezultatov
pripravil in podelil priznanja (Morski konjiček). Omenjena priznanja bo brezplačno zagotovil
Zavod za šport Republike Slovenije Planica. Smisel tečaja ni ocena in nagrada, temveč zgolj
»srečanje z vodo« pod strokovnim vodstvom v času pred osnovno šolo. Kljub temu smo lahko z
rezultati otrok po končanem plavalnem tečaju izjemno zadovoljni, saj jih je letos od 385 kar 340
(88%) pozitivno končalo tečaj prilagajanja na vodo. Za vse vrtce iz občine bo uporaba bazena,
strokovni kader in prevoz na bazen brezplačna.
Cilj: 100% vključenost. Kazalniki: število vključenih otrok.

Izvajanje nacionalnega programa športa za šolske otroke
• ZLATI SONČEK IN KRPAN
Programa Zlati sonček in Krpan povezujeta in nadgrajujeta redno delo športne vzgoje v vrtcih,
zato so zaradi priljubljenosti med otroci v programa vključeni skoraj vsi otroci iz osnovnih šol v
občini (razen OŠ Stopiče). Programa sta mišljena kot protiutež prevelike skrbi družbe za
tekmovalni šport in vrhunskost. Tukaj ni najpomembnejša storilnost, ampak predvsem proces,
sodelovanje, igra in spodbudni učinki na celosten razvoj otroka. Programa Zlati sonček in Krpan
se bo udeležila večina otrok prvih treh razredov osnovnih šol. Izvajali jih bodo športni pedagogi
v šolah, naloga zavoda pa je, da bo priskrbel brezplačni propagandni material (knjige,nalepke in
knjižice, značke in medalje s strani Zavoda za šport RS Planica).
Cilj: vsaj 95% vključenost otrok vpisanih v prvo triado in 95% vključenost otrok iz druge triade v
oba programa iz vseh OŠ iz MONM. Kazalniki: število vključenih otrok, število vključenih šol.

• PLAVALNE AKTIVNOSTI
V vseh plavalnih aktivnostih za osnovnošolce sodeluje vsako leto skoraj 1100 učencev in učenk
osnovnih šol iz občine. V sklopu nacionalnega programa Naučimo se plavati pod okriljem
Zavoda za šport RS Planica, bodo učenci opravljali 10 (1. razred) in 15- urne plavalne tečaje
(neplavalci v zadnjem triletju) ter preverjanje znanja plavanja (6. razred). Vseh osem osnovnih
šol bo opravljalo tudi 20- urni plavalni tečaj, ki je namenjen učencem v 3. razredu in je del
učnega načrta. Za vse osnovne šole iz občine bo uporaba bazena brezplačna.
Posamezne osnovne šole bodo same poskrbele za prevoz do bazena in za vodenje aktivnosti.
Učenci, ki bodo uspešno opravili plavalni tečaj oz. preverjanje znanja plavanja, bodo s strani
zavoda brezplačno prejeli priznanja in priponke (bronasti, srebrni, zlati delfin in priznanje
delfinček). Omenjena priznanja bo zavod naročil na Fakulteti za šport.
Cilj: vključenost vseh osnovnih šol. Kazalniki: število otrok.
• ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE
So pomemben sestavni del šolske športne vzgoje. Tekmovanja pomenijo nadgradnjo pouka in
interesnih dejavnosti. Prireditve bodo namenjene druženju vseh mladih, ne glede na znanje in
sposobnosti. Zavod bo organiziral in izvajal vsa šolska športna tekmovanja v občini.
V tekmovanja bodo vključene vse osnovne šole in srednje šole, ki se bodo na osnovi razpisov
prijavili na tekmovanja. Tekmovanja bodo organizirana v desetih športnih panogah v različnih
starostnih skupinah od najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic. Zavod bo zagotovil
udeležbo novomeških športnikov na vseh višjih stopnjah tekmovanj, v skladu z razpisi Zavoda
za šport RS Planica, v vseh športnih disciplinah. To udeležbo bo zagotavljal na področnih
prvenstvih, četrtfinalih, polfinalih in finalih državnega prvenstva.
Zavod bo kot regijski center nosilec šolskih športnih tekmovanj za osnovnošolce in
srednješolce. Področni center deluje tudi s sofinanciranjem udeleženih občin in Zavoda za
šport RS Planica.
Naloga zavoda bo prijava na razpise Zavoda za šport RS Planica, načrtovanje letnega
programa za občinska in regijska prvenstva, priprava tekočih razpisov, sprejemanje prijav,
rezervacija prostora za izvedbo tekmovanja, organiziranje strokovnega kadra za izvedbo
(zapisnikarji, časomerilci in sodniki), priprava in podelitev nagrad ter priznanj za udeležence,
obveščanje po tekmovanjih (poročila o tekmovanjih, objava na spletni strani in priprava
zaključnega letnega biltena), organizacija in nadzor nad udeležbo najboljših ekip in
posameznikov iz občinskih prvenstev na višjih nivojih tekmovanj (regijskih, območnih,
področnih, ¼ in ½ finalih ter finalnih tekmovanjih državnih osnovnošolskih prvenstev).
Cilj: izvedba vseh občinskih in področnih tekmovanj v vseh glavnih športnih panogah.
Kazalniki: število vključenih otrok in število vključenih šol.

Športni programi zavoda
• DELAVSKE ŠPORTNE IGRE
Tekmovanja v sklopu Delavskih športnih iger, ki letos doživljajo že 55. izvedbo, bodo potekala
skozi celo leto, razdeljena bodo na pomladanski in jesenski del. Ekipe bodo tekmovale v
osemnajstih športnih panogah. Tekmovanja bodo za vse udeležence iger brezplačna,
sofinancirana bodo iz občinskega proračuna, prispevkov sponzorjev in sredstev Fundacije za
šport. Okvirno število udeležencev se zadnjih nekaj let giblje okrog številke 3000, le-ti pa
zastopajo barve različnih ekip – podjetij s sedežem v občini (op: v letu 2014 je skupno
sodelovalo 38 različnih ekip). Ob koncu leta bodo na zaključni prireditvi proglašeni najboljši
posamezniki in posameznice ter ekipe v posameznih disciplinah, skupni rezultati bodo
razglašeni na prireditvi Športnik leta.

• RUDOLFOVI TEDNI ŠPORTA
Ob občinskem prazniku bo zavod v sodelovanju s športnimi društvi izvedel bogat športni
program, kjer se bodo predstavila posamezna športna društva, z namenom približanja
njihovega dela čim večjemu številu ljudi. Program se bo zaključil z atletskim mitingom za
najmlajše. Program bo delno sofinanciran s strani Fundacije za šport, sicer bo zavod poleg
obveščanja in koordinacije vsem sodelujočim društvom priskrbel spominske medalje in
omogočil brezplačno uporabo športnega objekta za izvedbo posameznega dogodka.
Cilj: udeležba čim večjega števila otrok in mladih. Kazalniki: število vključenih otrok in mladine.
• ŠPORTNA REKREACIJA
Zavod bo organiziral občinske rekreativne lige v sodelovanju s športnimi društvi v naslednji
športnih panogah :
• v odbojki
• v kegljanju
• v košarki
• v malem nogometu (dvoranska in travna liga)
• v streljanju z zračno puško
• šahu

Športne prireditve
• ŠPORTNIK LETA
Tradicionalna občinska prireditev, ki bo namenjena popularizaciji športa in pregledu dejavnosti
športa v občini v preteklem letu. Na prireditvi bodo podeljena priznanja uspešnim športnikom in
športnicam, Bloudkova priznanja športnim delavcem za dolgoletno delo v športu, generalna
priznanja Delavskih športnih iger in proglašen bo najboljši športnik, športnica in športni kolektiv
leta v občini.
• IGRE PRIJATELJSTVA
Občina že trinajst let sodeluje v mednarodnem programu »Iger prijateljstva«, v katerih
sodelujejo mlade športnice in športniki v starosti do šestnajst let iz novomeških športnih klubov
in društev. V letu 2016 bodo igre potekale v Celovcu, kjer bodo poleg domačinov Koroške
sodelovali še predstavniki Primorsko – Goranske županije iz Reke (Hrvaška), Unsko-Sanskega
kantona z mestom Bihač (BIH) in Novo mesto. Igre bodo potekale tri dni, preko 300 mladih
športnikov bo tekmovalo v osmih športnih panogah po že sprejetih pravilih. Gostitelj bo pokrival
stroške dveh nočitev in prehrane za vse udeležence iger in stroške organizacije in izvedbe
tekmovanj, gostujoče ekipe pa samo prihod na igre. V Novem mestu bodo igre ponovno leta
2017.
Zavod v sodelovanju z občino lahko v naslednjem letu sodeluje pri organizaciji in udeležbi
športnikov tudi na drugih športnih prireditvah, kot so Športne igre Tricolore, ki so letos potekale
v mestu Reggio Emilia v Italiji, Športne igre mladih v Celovcu in drugih športnih prireditvah za
otroke in mlade.
• SKOKI V KRKO
Tradicionalna prireditev, ki bo potekala predvidoma v prvem tednu septembra. Prireditve se bo
udeležilo okrog 15 športnikov (tekmovalcev) iz Slovenije in tujine. Prireditev je izjemnega
pomena za Novo mesto, saj na obrežje reke Krke v središču mesta privabi več kot 2000 ljudi.

3 PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV, ŠPORTNA ZVEZA
Občina bo na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP
in 15/03 – ZOPA) Nacionalnega programa športa RS (Ur. l. RS, št. 26/2014) in sprejetega
proračuna za koledarsko leto preko javnega razpisa 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 občine.
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje vadbenega objekta, strokovnega kadra in
materialnih stroškov za izvajanje programov rednega dela z otroci in mladino v športnih društvih
in klubih.
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Sredstva bodo namenjena sofinanciranju celoletnih ali počitniških športnih programov za otroke
in mladino, ki jih izvajajo športna društva.
Športna rekreacija
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov športne rekreacije v športnih društvih in
klubih.
Kakovostni šport
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje uporabe objekta za redno vadbo športnikov (37.
člen ZSpo) v kolektivnih in individualnih športih, do naslova državnega prvaka.
Vrhunski šport – kategorizirani športniki
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje objekta za vadbo kategoriziranih športnikov s
statusom mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda, v individualnih in kolektivnih
športnih panogah. Na dan 1. 2. 2015 je ta status doseglo 34 športnikov iz MONM.
Interventna sredstva na področju športa
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje perspektivnih športnikov, nenačrtovanih uvrstitev
na tekmovanja, priprav športnikov in drugih nenačrtovanih dogodkov na športnem področju, ki
so velikega pomena za občino ter promocijo mesta.
Šport invalidov
Sredstva bodo namenjena sofinanciranju športnih programov invalidov v društvih s sedežem v
občini in z večino članstva iz občine.
Športne prireditve
Sredstva bodo namenjena sofinanciranju materialnih stroškov organizacije športnih prireditev
lokalnega pomena in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki jih prijavitelji izvajajo v naši
občini.
Športna zveza Novo mesto
Je reprezentativni predstavnik civilne športne družbe na lokalni ravni. Občina bo lahko na
podlagi prejetih računov sofinancirala materialne stroške delovanja zveze.

4 FINANČNI NAČRT ZA PODROČJE ŠPORTA ZA LETO 2016
04
04 081001
04 081002
04 081003
04 081005
04 081006
04 081009
04 081010
04 081011
04 081018

JAVNI ZAVOD
Agencija za šport
Trenerji mlajših kategorij
Materialni stroški
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
Šolska športna tekmovanja - bilten
Bazen OŠ Grm
Športna rekreacija
Športne prireditve
SKUPAJ:

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

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LPŠ 2016 in
od 2016 do 2018
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Športna rekreacija
Kakovostni šport
Vrhunski šport – kategorizirani športniki
Šport invalidov
Športne prireditve

04 081014
04 081009
04 081018
04 081032

Interventna sredstva na področju športa
Šolska športna tekmovanja
Operativni odhodki
Športna zveza Novo mesto

04 081007

23
2304081004
2304081023

290.000 €
120.000 €
177.500 €
22.000 €
28.000 €
1.000 €
25.000 €
12.000 €
30.000 €
705.500 €

208.200 €
30.000 €
19.840 €
50.000 €
11.130 €
5.000 €
68.000 €
392.170 €

SKUPAJ:
SKUPAJ PROGRAMI ŠPORTA

4.000 €
9.000 €
5.000 €
1.000 €
19.000 €
1.116.670 €

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

70.000 €
56.000 €
126.000 €
1.242.670 €

Opomba:

Letni program športa v MONM za leto 2016 se uskladi s sprejetim proračunom Mestne občine
Novo mesto za leto 2016.
Številka: 6712-89/2015(506)
Datum: 26. 11. 2015
Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

