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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V MONM ZA LETO 2012
I OBRAZLOŢITEV
Leta 1992 je odbor za razvoj športa pri Svetu Evrope sprejel Evropsko listino o športu, ki
opredeljuje ključna načela glede splošnega razvoja športa. V tej listini je navedena definicija
športa, ki se pogosto pojavlja v različnih strateških dokumentih in je osnova za nadaljnja
ravnanja. » Za potrebe te listine šport pomeni vse oblike telesne dejavnosti, katere namen je
s pomočjo občasne ali redne udeleţbe izraţati ali izboljšati telesno pripravljenost in duševno
počutje, ustvarjati druţbene odnose ali pridobivati rezultate na tekmovanjih vseh stopenj«.
Druţbena 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 udeleţbi v druţbi,
doseganju solidarnosti, strpnosti, odgovornosti in drugih pozitivnih druţbenih vrednot.
Zaradi navedenih vplivov je šport del javnega interesa, zato se sofinancira iz javnih sredstev,
za njegov razvoj pa se ustvarjajo ustrezni sistemski druţbeni 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 zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa športa, ki se
nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega
programa,
- da spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
- da načrtuje, gradi in vzdrţuje pomembne javne športne objekte.
7. člen Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998 z dne 20.03.1998) 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.
7. točka Nacionalnega programa športa (Ur. l. RS, št. 24-1065/2000 z dne 17.03.2000)
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,
Letni program športa za leto 2012 je usklajen s predlogom Proračuna za leto 2012.
III PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Letni program športa v Mestni
občini Novo mesto za leto 2012.

Pripravila:
Ivica MENGER,
VIŠJA SVETOVALKA

Mateja JERIČ,
VODJA URADA

Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. točke Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 16. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) in Strategije športa za
obdobje 2010 – 2020, je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 12. seji dne 16.
2. 2012 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V MESTNI OBČINI NOVO MESTO ZA LETO 2012

1 CILJI IN USMERITVE
1. Agencija za šport bo v letu 2012 na podlagi Letnega načrta zavoda in odloka o
ustanovitvi vzdrţevala in skrbela za obnovo javnih športnih objektov, otroških in
športnih igrišč, izvajala programe za šolske, predšolske otroke in mladino,
nadaljevala s programi športne rekreacije za odrasle in vpeljala nov projekt druţinskih
športnih programov (namenjeno občanom, ki niso vključeni v organizirano športno
vadbo, se pa ţelijo ukvarjati s športom). MONM bo javnemu zavodu zagotavljala
sredstva za plače in prispevke zaposlenih, sredstva za blago in storitve za potrebe
delovanja in investicijskega vzdrţevanja športnih objektov in igrišč.
2. MONM bo preko Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v letu 2012 sofinancirala
izvajanje sledečih prioritetnih programov: športno vzgojo otrok in mladine, šport otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, kakovostni
šport.
3. MONM bo na področju investicij v letu 2012 izvedla postopke glede projektiranja,
pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo in izvedbo javnega razpisa za podelitev
koncesij gradenj Večnamenske dvorane Portoval.
2 SOFINANCIRANJE VSEBIN LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA MESTNE OBČINE
NOVO MESTO PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH:
a) Programi za otroke in mladino, katere bo v letu 2012 izvajal javni zavod
Program športa otrok in mladine
Trenerji mlajših kategorij
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
Šolska športna društva
Plavalni tečaji

184.000 €
105.000 €
19.000 €
31.000 €
10.000 €
19.000 €

04 081 002 Trenerji mlajših kategorij
Sredstva so namenjena za plače, regres, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje,
prispevke delodajalca ter druge osebne prejemke za štiri trenerje mlajših kategorij (atletika,
kolesarstvo, rokomet in nogomet).
04 081 005 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nacionalnih programov Zlati sonček, Naučimo se
plavati, Ciciban planinec in drugih športnih dejavnosti Zavoda za šport Planica, ki jih kot
področni center izvaja Agencija za šport. Sofinancira se propagandno gradivo in strokovni
kader za akcije Zlati sonček ter participacija pri sofinanciranju programov Naučimo se plavati
(10-urni plavalni tečaj za vrtce) in za Mini olimpijado za zadnjo starostno skupino otrok v
vrtcih. V programe so vključeni vsi vrtci iz MONM.
04 081 006 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
Sredstva so 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 80-urne programe.
Sofinancirajo se propagandno gradivo, organizacija in izpeljava 15-urnih plavalnih tečajev in
20-urni tečaji plavanja na skupino največ 20. otrok, ter organizacija (nagrade – pokali,
sodniški stroški, objekti) in izvedba šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol in
pokritje stroškov sodelovanja ekip novomeških šol na tekmovanjih višjega ranga (prehrana in
prevoz). V program, ki ga izvaja Agencija za šport, so vključene vse osnovne in srednje šole
iz MONM.
04 081 009 Šolska športna društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje šolskih športnih društev v vseh osnovnih šolah v
MO NM. Razdeljena so na podlagi športnih uspehov in udeleţbe šol na šolskih športnih
tekmovanjih. Sredstva se nakaţejo v enkratnem znesku po zaključku šolskega leta šolam ali
njihovim športnim društvom na osnovi poročila v obliki biltena Agencije za šport.
04 081 010 Plavalni tečaji
Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov uporabe bazena za izvedbo vseh
plavalnih tečajev in drugih dejavnosti za vse vrtce in osnovne šole iz MONM. Sredstva se na
osnovi zahtevkov nakazujejo Agenciji za šport.
b) javni razpis za sofinanciranje LPŠ v letu 2012
Javni razpis za sofinanciranje LPŠ v letu 2012
Kakovostni športi
Vrhunski šport
Šport invalidov
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna rekreacija

259.500 €
110.000 €
10.000 €
5.000 €
126.000 €
8.500 €

04 081 012 Kakovostni šport
Sredstva so namenjena za sofinanciranje najemnine objekta za največ 320 ur vadbe
športnikov (37. člen Zakona o športu) v kolektivnih in individualnih športih, do naslova
drţavnega prvaka.

04 081 013 Vrhunski šport
Sredstva so namenjena za sofinanciranje največ 1200 ur programa za športnike s statusom
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda, na podlagi obvestila OKS-ZŠZ
(zdruţenje športnih zvez) v individualnih in kolektivnih športnih panogah.
04 081 016 Šport invalidov
Sredstva so namenjena sofinanciranju 80 –urnih programov invalidov s sedeţem v MONM
in z večino članstva iz MONM.
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
Sredstva so namenjena za sofinanciranje objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov
programov rednega dela z otroci in mladino v športnih društvih.
04 081 007

04 081 011 Športna rekreacija
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov športne rekreacije v športnih klubih in
društvih. Sofinancira se najemnina objekta.
c) Investicije MONM v letu 2012
Investicije in investicijsko vzdrţevanje
Investicijsko vzdrţevanje športnih objektov
Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča
Investicijski odhodki - Velodrom
Investicijski odhodki – ŠD Stopiče
Mestna večnamenska dvorana Portoval

1.466.600 €
150.000 €
50.000 €
55.600 €
211.000 €
1.000.000 €

23 04 081004 Investicijsko vzdrţevanje športnih objektov
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrţevanje športnih objektov, s katerimi upravlja
Agencija za šport. Izplačana so na podlagi zahtevkov Agencije za šport, ki jih pošilja skupaj s
priloţenimi računi za opravljena dela oziroma nakup opreme. S predvidenimi sredstvi je
načrtovana tudi obnova garderobe v ŠD Marof.
23 04 081023 Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča
Sredstva so namenjena obnovi obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu
vzdrţevanju igrišč (košnje, popravilo igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč.
Prejemnik sredstev je Agencija za šport.
23 04 081025 Investicijski odhodki – Velodrom Češča vas
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrţevanje in materialne stroške Velodroma.
Prejemnik sredstev je Kolesarski klub Adria Mobil, ki je pogodbeni upravljavec športnega
objekta Velodrom. Sredstva v višini 30.600 € so predvidena za izdelavo strokovnega mnenja
glede sanacije objekta, ter delno obnovo podkonstrukcije objekta Veledrom.
23 04 081 031 Športna dvorana Stopiče
Končni obračun na projektu športne dvorane Stopiče je pokazal, da je za poravnavo vseh del
na objektu potrebno zagotoviti še dodatnih 50.000 EUR. Da bi za nastale stroške lahko
sklenili aneks k osnovni pogodbi je v proračunu 2012 potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
Na strani prihodka pa od Ministrstva za šolstvo in šport pričakujemo 205.140 EUR.
23 04 081 032 Mestna večnamenska dvorana Portoval
Mestna občina Novo mesto bo v javno-zasebnem partnerstvu zgradila večnamensko
dvorano, ki bo leta 2013 gostila najboljše košarkarje stare celine. Dvorana bo imela 4.800
sedišč, z moţnostjo povečanja na 5.000 v primeru izjemnih dogodkov in bo s svojimi

tehničnimi značilnostmi v celoti ustrezala zahtevam FIBA za organizacijo evropskega
prvenstva v košarki. Z dvorano bosta Novo mesto in širša okolica pridobila večnamenski
sodoben športni objekt za izvedbo mnoţičnih prireditev, za potrebe različnih športnih klubov
in rekreativnega športa. V sklopu investicije je predvidena tudi ureditev zunanjih površin in
izgradnja pomoţnih prostorov sosednjega stadiona.
d) proračun MONM za področje športa za leto 2012
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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 društva
Plavalni tečaji
Športne prireditve - Športnik leta 2011
Športna rekreacija - rekreativne lige, DŠI
SKUPAJ:
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LPŠ 2012
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kak.
in vrhunski šport
Športna rekreacija
Kakovostni športi
Vrhunski šport
Šport invalidov
SKUPAJ:

255.000 EUR
105.000 EUR
120.000 EUR
19.000 EUR
31.000 EUR
10.000 EUR
19.000 EUR
2.700 EUR
16.500 EUR
578.200 EUR

126.000 EUR
8.500 EUR
110.000 EUR
10.000 EUR
5.000 EUR
259.500 EUR

Interventna sredstva na področju športa

5.000 EUR
5.000 EUR

SKUPAJ:
04 081018

2304081004
2304081023
2304081025
2304081031
2304081032

Športne prireditve – kotizacija KZS za Eurobasket
2013 (amandma), občinska prireditev Novomeški
teki 2012
23 INVESTICIJSKI ODHODKI
Investicijsko vzdrţevanje športnih objektov
Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča
Investicijski odhodki - Velodrom
Investicijski odhodki – ŠD Stopiče
Mestna večnamenska dvorana Portoval
SKUPAJ
SKUPAJ PROGRAMI ŠPORTA IN INVESTICIJE

152.500 EUR

150.000 €
50.000 €
55.600 €
211.000 €
1.000.000 €
1.466.600 EUR
2.461.800 EUR

Številka: 6712-1/2012
Novo mesto, dne 16. 2. 2012
Alojzij MUHIČ,
ŢUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

