Številka: 671-2/2009-1506
Datum: 06.04.2009
KOLEGIJ OB INSKE UPRAVE

ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2009

I.

UVODNA INFORMACIJA IN OBRAZLOŽITEV

Oddelek za družbene dejavnosti je pripravil Letni program športa v MO NM za leto 2009, ki
ga je uskladil z Agencijo za šport.
Pravne podlage:
- Zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998 z dne 20.03.1998),
- Nacionalni program športa (Ur. l. RS, št. 24-1065/2000 z dne 17.03.2000,
- Statut Mestne ob ine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/2008 – UPB2),
- Pravilnik o merilih vrednotenja športnih programov v Mestni ob ini Novo mesto.
Letni program športa bo po sprejetju in potrditvi kolegija ob inske uprave šel v sprejem
Ob inskemu svetu MO NM. Sprejet Letni program športa bo skupaj z Pravilnikom o merilih
vrednotenja športnih programov v Mestni ob ini Novo mesto osnova za razdeljevanje
prora unskih sredstev preko javnega razpisa na podro ju športa.
II.

PREDLOG SKLEPA

Kolegij ob inske uprave sprejme predlagani Letni program športa za leto 2009, ga
posreduje v potrditev županu s predlogom za uvrstitev na dnevni red seje ob inskega
sveta.
Pripravila:
Ivica MENGER
višja svetovalka
PRILOGA:
- Obrazložitev
- Letni program športa za leto 2009

Mateja JERI
VODJA ODDELKA

1. OBRAZLOŽITEV
7. len Zakona o športu dolo a, da se izvajanje nacionalnega programa športa v ob ini
dolo i z letnim programom, ki ga sprejme lokalna skupnost. Letni program športa je osnova
in usmeritev za razvoj športa v ob ini, kot tudi usmeritev za razdeljevanje prora unskih
sredstev preko javnega razpisa. V njem so uvrš ene tiste vsebine nacionalnega programa, ki
so pomembne za lokalno skupnost, ob upoštevanju tradicije in posebnosti športa v lokalni
skupnosti.
Letni program športa dolo a:
• programe športa, ki jih sofinancira Mestna ob ina Novo mesto,
• obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresni evanje,
• obseg sredstev, ki jih Mestna ob ina Novo mesto zagotovi v prora unu.
V letu 2009 se za izvajanje javnega interesa v športu zagotovijo sredstva za sofinanciranje
naslednjih vsebin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interesna športna vzgoja predšolskih otrok (šport najmlajših),
interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (obšolski šport, plavalni te aji ter šolska
športna društva),
športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (redno delo z
mladimi),
interesna športna vzgoja otrok in mladine (projektno delo),
kakovostni šport (vrhunski in kakovostni šport),
športna rekreacija in množi ni projekti,
šport invalidov,
izgradnja in vzdrževanje športnih objektov,
vzdrževanje športnih in otroških igriš ,
vzdrževanje Velodroma.

Izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni so:
•
•
•
•
•

športna društva in klubi,
zveze športnih društev,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne ter neprofitne,
vrtci, osnovne in srednje šole, višje in visokošolski zavodi.

Podrobnejša merila za vrednotenje športnih programov so opredeljena v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja športnih programov v Mestni ob ini Novo mesto, ki so tudi
podlaga za razdeljevanje prora unskih sredstev na podlagi javnega razpisa na podro ju
športa.
Izvajalce letnega programa športa v Mestni ob ini Novo mesto izbere strokovna komisija na
podro ju športa na podlagi javnega razpisa. Z izbranim izvajalcem letnega programa športa
sklene pogodbo pristojni organ lokalne skupnosti.
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2. LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OB INI NOVO MESTO ZA LETO 2009
Mestna ob ina Novo mesto je geografsko, upravno, gospodarsko, družbeno in politi no
središ e JV Slovenije. Na vseh teh podro jih ima mo an razvojni potencial. V sam razvoj
regije in lokalne skupnosti kot središ e te regije pa spada v okviru družbenih dejavnosti tudi
podro je športa. Brez te panoge ni vzajemnega razvoja kraja oziroma ob ine in njenih
ob anov, zaradi katerih je to dejavnost potrebno razvijati. Dejstvo je, da so družbene
dejavnosti (šport, izobraževanje, kultura, zdravstvo in sociala) nadstandard in njihova
razvojna raven pokazatelj razvoja lokalne skupnosti.
Mestna ob ina Novo mesto na podro ju športa poleg razvoja športa kot dejavnosti daje
poudarek tudi gradnji športne infrastrukture.
Mestna ob ina Novo mesto uresni uje programe Nacionalnega programa športa skozi letni
program športa, ki ga vsako leto sprejme lokalna skupnost. Izvajalec enega dela letnega
programa športa je javni zavod Agencija za šport Novo mesto, drugi del se izvaja skozi
športna društva, klube in druge nevladne organizacije preko javnega razpisa. Agencija za
šport gospodari s športno infrastrukturo in z delom sredstev, ki jih ob ina namenja za
izvajanje programov. Mestna ob ina Novo mesto sofinancira Agencijo za šport v ve inskem
deležu, del sredstev pa javni zavod pridobiva tudi iz naslova pristojnih državnih ustanov in s
trženjem športne infrastrukture ter dejavnosti.
Z izvajanjem programov z Nacionalnega programa športa Mestna ob ina Novo mesto
uresni uje javni interes na podro ju športa, in sicer tako, da bo sofinancirala programe
društev in zvez, in sicer kakovostni šport, športno rekreacijo, šport otrok in mladine ter šport
invalidov na podlagi javnega razpisa. Široka paleta športnih panog pomeni veliko
razpršenost sredstev, pa tudi možnost vklju evanja ve jega števila ob ank in ob anov, saj
Mestna ob ina Novo mesto skupaj z Agencijo za šport z razvejano športno infrastrukturo in
naravnimi danostmi skrbi za osnovne pogoje za razvoj športnih dejavnosti.

CILJI IN NALOGE NA PODRO JU ŠPORTA V LETU 2009
I. PRIORITETE
1. Dejavnost, razvitost in kvaliteta športa v dolo enem prostoru je odvisna od mnogih
parametrov, glavni pa so:
a) razvitost predšolskega športa,
b) razvitost šolskega športa,
c) stopnja plavalne pismenosti,
d) stanje razvitosti športa mlajših športnih kategorij,
e) razvitost kakovostnega športa,
f) športna infrastruktura,
g) odnos lokalne skupnosti do dejavnosti športa.
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Ad a) Razvoj predšolskega športa
V Novem mestu bo v letu 2009 na podro ju predšolskega športa preko že ute enih akcij, kot
so Zlati son ek, Ciciban planinec, Nau imo se plavati in drugih akcij, potrebno vklju iti vse
otroke v vzgojno-varstvenih zavodih v ob ini; za tiste, ki pa jih ne obiskujejo, pa preko
javnega zavoda ali drugih izvajalcev ustvariti pogoje za imprejšnje vklju evanje v športne
aktivnosti. Cilj: želena stopnja vklju enosti otrok naj bi dosegla prag 65 %, predvsem za
tiste otroke, ki obiskujejo vrtec.
Ad b) Razvoj šolskega športa
Na podro ju šolskega športa je potrebno z akcijami Zlati son ek in Martin Krpan ter
organizacijo, izvedbo ob inskih, šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol ter
sofinanciranjem udeležbe ekip novomeških šol na višjih nivojih šolskih športnih tekmovanj, ki
jih razpisuje Zavod za šport, vklju iti ve ino osnovnošolske populacije. Cilj je 50%
vklju enost šoloobveznih otrok v programe športa.
Ad c) Plavanje
Plavalno opismenjevanje je ena temeljnih nalog lokalne skupnosti, zato bo potrebno
zagotoviti odpravljanje plavalne nepismenosti v celoti za predšolsko in osnovnošolsko
populacijo. Cilj: vklju iti vse vzgojno varstvene organizacije v Mestni ob ini Novo
mesto in tudi vse osnovne šole, s programom obveznega preverjanja znanja plavanja
in plavalne te aje za vse plavalno nepismene osnovnošolce.
Ad d) Razvitost športa mlajših športnih kategorij
Sofinanciranje dela društev z mlajšimi športniki, ki nastopajo najmanj na nivoju državnega
prvenstva. Posebno pozornost posvetiti projektom pri delu z mladimi (tabori, šole in ostali
projekti, ki se ne izvajajo v okviru rednega dela z mladimi), šolska športna društva osnovnih
šol. Cilj: Strokovno in finan no podpirati uspešne mlade športnike, ki predstavljajo
Mestno ob ino Novo mesto na višjih rangih tekmovanj, vzpodbujati mlade talentirane
športnike za nadaljnji razvoj njihove športne kariere, vzpodbujati delovanje klubov in
društev za delovanje z mladimi talentiranimi športniki.
Ad e) Kakovostni šport
Razvitost kakovostnega športa se meri po vklju enosti športnih ekip in društev v tekmovalne
sisteme, ki jih vodijo panožne športne zveze na nivoju države in Olimpijski komite Slovenije
kot krovna športna organizacija. Cilj: v najvišjih rangih državnih tekmovanj bo nastopilo
predvidoma do deset klubov in društev, še posebej v tistih športnih panogah, ki imajo
zaledje in bogato športno tradicijo.
II. JAVNI ZAVOD AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO
Na osnovi sprejetega prora una za leto 2009 bo MO NM Agenciji za šport zagotavljala del
sredstev za pla e in prispevke zaposlenih, del materialnih stroškov za potrebe delovanja
športnih objektov in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ter amortizacijo.
Na podlagi letnega na rta za leto 2009 bo zavod izvajal program Trenerji mlajših kategorij
(kolesarstvo, atletika), ki obsega organizacijo in izvedbo vadbe mlajših kolesarjev/atletov,
skrbel in sodeloval bo pri izvedbi akcij za šport najmlajših (dodatni program izvajanja
športnega dela programa v vrtcih – akcije Zlati son ek, Nau imo se smu ati, Nau imo se
plavati, Nau imo se rolati), izvajal programe šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih
šol, programe športne rekreacije ( Delavske športne igre, rekreativne lige….), izvajal akcije
promocije športa in nekatere ve je športne prireditve, skrbel bo za strokovno izobraževanje,
poskrbel za postopek podelitve nagrad in priznanj športnikom in športnim delavcem ter za
pomo
pri delu športnikom, športnim delavcem, klubom in društvom ter kategoriziranim
športnikom.
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Izvajanje nacionalnega programa športa
Interesna športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine
a. INTERESNE DEJAVNOSTI OTROK V VRTCIH, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH
V sodelovanju z vrtci, šolami in drugimi izvajalci, bomo v okviru nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji, organizirali program raznovrstnih interesnih dejavnosti.
b. ŠPORTNA PROGRAMA »ZLATI SON EK« IN »KRPAN«
Programa sta mišljena kot protiutež pogosto pretirani skrbi družbe za kakovostni šport in
vrhunskost, eprav je mogo e in verjetno, da prav ta programa odkrijeta kakšnega
prihodnjega vrhunskega športnika. Pri programih ni najpomembnejša storilnost, ampak
predvsem proces, sodelovanje, igra in spodbudni u inki na celosten razvoj otroka. Vsi
udeleženci športnih programov bodo dobili športne knjižice, v katerih bodo evidentirali svoje
sodelovanje v programih. Udeleženci, ki bodo uspešno opravili športni program, bodo prejeli
medaljo (bronasto, srebrno ali zlato).
c. PROGRAM »NAU IMO SE PLAVATI«
Programi bodo vklju evali preverjanje znanja plavanja in plavalne te aje za predšolske in
šolske otroke.
d. ŠPORTNA TEKMOVANJA IN PRIREDITVE OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL
Športna tekmovanja in prireditve osnovnih in srednjih šol bodo pomemben sestavni del
šolske športne vzgoje. Tekmovanja bodo pomenila nadgradnjo pouka in interesnih
dejavnosti. Prireditve so namenjene druženju vseh mladih, ne glede na znanje in
sposobnosti.
e. NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI IN ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVCI V MO NOVO MESTO
Zavod bo pripravil in izvedel razpis za najboljše športnike in zaslužne športne delavce v
Mestni ob ini Novo mesto. Organiziral bo zaklju no prireditev Športnik leta 2009. Na
prireditvi bodo podeljena priznanja vsem uspešnim športnikom v preteklem koledarskem letu,
ob inska Blovdkova priznanja dolgoletnim zaslužnim športnim delavcem in najboljšim
ekipam na delavskih športnih igrah.
III. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KLUBOV IN DRUŠTEV NA PODRO JU
ŠPORTA
Mestna ob ina Novo mesto bo na podlagi sprejetega letnega programa športa in 10. lena
Zakona o športu (Ur. l. RS, 22/1998 z dne 20.03.1998) objavila Javni razpis za sofinanciranje
letnega programa športa za leto 2009 ter izbrala izvajalce letnega programa športa.
Strokovna komisija na podro ju športa bo pripravila predlog razdelitve prora unskih sredstev
izbranim izvajalcem na podlagi naslednjih pravnih aktov:
• Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev iz ob inskega prora una za podro je
družbenih dejavnosti (št. 600-01-3/2006)
• Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni
ob ini Novo mesto
• Prora una Mestne ob ine Novo mesto za leto 2009.
V Prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2009 so planirana sredstva na naslednjih
postavkah, ki so predmet javnega razpisa:
1. Redno delo z mladimi (Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)
Najboljši novomeški športniki so dober motiv za otroke in mladino, ki so na za etku športne
poti. Njihov interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne zna ilnosti in visoka motivacija, so
podlaga vrhunskega športnika. Glavni cilji tega programa je vklju itev im ve jega števila

Stran 5 od 9

otrok - športnikov (37. len ZŠpo) v proces redne vadbe in omogo anje optimalnih priprav in
nastopov na tekmovanjih s tem, da tekmovalni dosežek je samo eno od meril uspešnega
dela z otroki. Zelo pomembno je uravnoteženo doseganje u nih in vzgojnih ciljev, ki jih mora
pedagog – trener zasledovati in uresni evati v tem ob utljivem obdobju zorenja mladih
športnikov. Sredstva se izpla ujejo v dveh delih.
2. Projektno delo z mladimi ( Interesna športna vzgoja otrok in mladine)
To je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vklju eni v razli ne športne programe – projekte.
Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka se zavzemamo, da bi bil otrok
športno aktiven vsak dan. Izvajalci projektov so lahko vsi izvajalci športne dejavnosti, tudi
planinske in taborniške organizacije. Sredstva se izpla ujejo v dveh delih.
3. Športna rekreacija (in množi ni projekti)
Športno rekreativna dejavnost odraslih za posameznika pomeni obnavljanje psihi nih in
fizi nih mo i, ki so ogrožene ali izrabljene zaradi enostranskih obremenitev, v katere smo
prisiljeni v delovnem asu. Je nekakšna psihološka nujnost, ki ima tudi družbeni in
ekonomski pomen. Športna društva v Mestni ob ini Novo mesto ponujajo široko paleto
rekreativnih programov na športnih površinah in objektih, pa tudi v naravnem okolju ter so
dostopna vsakemu ob anu Mestne ob ine Novo mesto. Pri tem gre za aktivno, koristno in
prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega asa. Sredstva se
izpla ujejo v dveh delih.
4. Kakovostni šport (Vrhunski in kakovostni šport)
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo
objektivnih, strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vklju itev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik športa. V MO NM je program so vklju eni registrirani športniki, lani nacionalnih
panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega
prvaka. Sredstva se izpla ujejo v dveh delih.
5. Šport invalidov
Športniki invalidi so enakovreden len v verigi športnih aktivnosti, zato jim je potrebno nuditi
pogoje za športno življenje znotraj splošne športne aktivnosti in pomo pri izvajanju
organizirane vadbe in tekmovanj, ki so zelo pomembna za ohranjanje gibalnih sposobnosti,
zdravja, revitalizacijo, resocializacijo, razvedrilo in tekmovanje invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom. Sredstva se izpla ujejo v dveh delih.
IV. INVESTICIJE
04081022 Rekreacijski center Portoval
Sredstva so predvidena za projektiranje vzhodne tribune, ob nogometnem igriš u na vzhodni
strani.
04081023 Otroška in športna igriš a
Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoje ih otroških in športnih igriš (košnja trave in
druga zemeljska dela, vzdrževanje igral in športnih rekvizitov, nabava novih športnih
rekvizitov in igral, kjer je to potrebno in ostala dela, ki bodo zagotavljala varno in prijetno
uporabo igriš in izgradnjo novih otroških in športnih igriš v mestnih in primestnih krajevnih
skupnostih.
04081025 Velodrom
Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju Športnega parka Velodrom eš a vas v
skladu z upravljalsko pogodbo, kjer se vrsta in na in izvajanja vzdrževalnih del vsakoletno
usklajujejo z aneksom k upravljalski pogodbi. Upravljalec športnega objekta Velodrom je
Kolesarski klub Adria Mobil.
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04081030 Servisni objekt za tenis
Sredstva na postavki so namenjena za pla ilo zapadlih obveznosti iz leta 2008 izvajalcu del.
04081031 Športna dvorana Stopi e
Sredstva so namenjena za pridobitev na rtov in druge projektne dokumentacije.
V. PRORA UN MESTNE OB INE NOVO MESTO ZA LETO 2009
04 ŠPORT
Konto
04081001
04081002
04081003
04081004
04081005
04081006
04081007
04081008
04081009
04081010
04081011
04081012
04081016
04081022
04081023
04081025
04081030
04081031

Opis

Agencija za šport
Trenerji mlajših kategorij
Materialni stroški
Amortizacija
Šport najmlajših
Obšolski šport
Redno delo z mladimi
Projektno delo
Šolska športna društva
Plavalni te aji
Športna rekreacija in množi ni projekti
Vrhunski in kakovostni šport
Šport invalidov
Investicijski odhodki - Rekreacijski center Portoval
Investicijski odhodki - otroška in športna igriš a
Investicijski odhodki - Velodrom
Servisni objekt za tenis
Športna dvorana Stopi e
SKUPAJ

Prora un 2009
191.000,00 EUR
60.000,00 EUR
60.000,00 EUR
30.000,00 EUR
18.000,00 EUR
30.000,00 EUR
40.000,00 EUR
9.000,00 EUR
10.000,00 EUR
20.000,00 EUR
57.140,00 EUR
58.986,00 EUR
4.600,00 EUR
10.000,00 EUR
50.000,00 EUR
35.000,00 EUR
105.000,00 EUR
150.000,00 EUR
946.030,00 EUR

OBRAZLOŽITEV POSTAVK:
081001 Agencija za šport
Iz navedenih sredstev financiramo pla e, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke
(regres za letni dopust, jubilejne nagrade), prevoz na delo in regres za prehrano za 10
zaposlenih delavcev v Agenciji za šport Novo mesto (v nadaljevanju AŠ). Prejemnik sredstev
je AŠ, na podlagi mese no izstavljenih zahtevkov. Obveznost izhaja iz akta o ustanovitvi AŠ,
ki temelji na Nacionalnem programu športa.
081002 Trenerji mlajših kategorij
Iz teh sredstev bomo financirali pla e, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke
(regres za letni dopust, jubilejne nagrade), prevoz na delo in regres za prehrano za
zaposlitev 3 trenerjev mlajših kategorij (kolesarstvo, atletika), ki so zaposleni v AŠ in so
zadolženi za organizacijo in izvedbo vadbe mlajših kolesarjev/atletov, po na rtu, ki ga
sprejmeta kluba in javni zavod. To je ob inski program, temelji na pogodbah, prejemnik
sredstev je AŠ, na osnovi mese nih zahtevkov.
081003 Materialni stroški
Planirana sredstva se bodo nakazovala Agenciji za šport za delno nadomestilo za materialne
stroške (komunalne storitve, elektrika, kurjava, zavarovanja). Nadomestilo, ki se pla uje AŠ
za teko e materialne stroške, le-ta kasneje odra unava pri najemninah, ki jih za uporabo
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športne infrastrukture pla ujejo športna društva s sedežem v Mestni ob ini Novo mesto v
skladu s sprejetimi ceniki uporabe objektov, ki privilegirajo doma e uporabnike. Gre za
obveznosti, ki izhajajo iz ustanovitvenega akta.
041004 Amortizacija
Sredstva za amortizacijo se bodo nakazovala AŠ na osnovi predloženih ra unov za nabavo
delovnih sredstev, manjša in ve ja investicijska popravila in zamenjavo izrabljenih rekvizitov,
potrebnih za nemoteno delovanje zavoda. Gre za obveznost, ki izhaja iz ustanovitvenega
akta.
081005 Šport najmlajših
Planirana sredstva so namenjena za dodatni program izvajanja športnega dela programa v
vzgojno varstvenih organizacijah. Iz teh sredstev se pokriva organizacija in material za akcijo
Zlati son ek in dodatno izobraževanje izvajalcev ter participacija pri izvedbi akcij Nau imo se
smu ati, Nau imo se drsati, Nau imo se rolati. V programe so vklju eni vsi vrtci in osnovne
šole iz Mestne ob ine Novo mesto, prejemnik sredstev je AŠ na podlagi sklepa in
ustanovitvenega akta AŠ. Šport najmlajših je ob inski progam.
081006 Obšolski šport
Sredstva so namenjena za organizacijo, izvedbo in material za akciji Zlati son ek in Martin
Krpan, organizacijo in izvedbo ob inskih šolskih športnih tekmovanj osnovnih in srednjih šol
ter pokritje stroškov ekip novomeških šol na višjih nivojih šolskih športnih tekmovanj, ki jih
razpisuje Zavod RS za šport. V programe so vklju ene vse osnovne in srednje šole iz
Mestne ob ine Novo mesto, prejemnik sredstev je AŠ na podlagi sklepa in ustanovitvenega
akta AŠ. Gre za ob inski program.
081007 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – Redno delo
z mladimi
Postavka je namenjena rednemu delu z otroki - športniki v klubih in društvih, ki v sklopu
tekmovalnih piramid športnih panožnih zvez tekmujejo v sistemu tekmovanja za mlajše
starostne kategorije ter so lahko uvrš eni v mladinski razred (kategorizacija OK Slovenije).
Nekatere panožne zveze zaradi vzpodbujanja športa zahtevajo, da imajo klubi pokrito
popolno starostno selekcijsko piramido od mlajših do starejših deklic ali de kov, do kadetov
in mladincev, e želijo tekmovati v najvišjih državnih ligaških tekmovanjih. Je ob inski
program, sredstva se razdelijo z razpisom na osnovi Pravilnika o merilih za sofinanciranje
izvajanja Letnega programa športa v Mestni ob ini Novo mesto.
04081008 Interesna športna vzgoja otrok in mladine - Projektno delo
Postavka je namenjena posebnim projektom pri delu z otroci. Gre predvsem za tabore, šole
in ostale projekte, ki se ne izvajajo v okviru rednega dela z mladimi. Je ob inski program,
sredstva se razdelijo z razpisom na osnovi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja
Letnega programa športa v Mestni ob ini Novo mesto.
081009 Šolska športna društva
Gre za ob inski program, planirana sredstva pa so namenjena šolskim športnim društvom
osnovnih šol na podlagi športnih uspehov in udeležbe šol na šolskih športnih tekmovanjih.
Sredstva se po razdelilniku, ki ga na podlagi dogajanj na podro ju šolskega športa pripravi
AŠ, nakazujejo neposredno nagrajenim šolskim športnim društvom. Razli no visoka sredstva
prejmejo vse osnovne šole v Mestni ob ini Novo mesto. Sredstva se nakazujejo v enkratnem
znesku ob zaklju ku šolskega leta.
081010 Plavalni te aji
Predvidena sredstva so namenjena za materialne stroške najema bazena za 10, 15 oziroma
20-urne plavalne te aje novomeških vrtcev in osnovnih šol. V programe so vklju ene vse
vzgojno varstvene organizacije v mestni ob ini in tudi vse osnovne šole, s programom
obveznega preverjanja znanja plavanja v skladu z zakonodajo, preverjanja znanja plavanja
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za osnovnošolce in zagotovitev prevozov od sedežev zavodov do bazena in nazaj. Sredstva
prejema AŠ kot izvajalec programa. Predvideno je, da bo v šolskem letu 2008/09 ta te aj
obiskalo 400 predšolskih otrok in 350 osnovnošolskih otrok. Navedeni programi so obvezni
del programa izpolnjevanja nacionalnega programa športa s strani lokalnih skupnosti.
081011 Športna rekreacija in množi ni projekti
Sredstva so namenjena za izvedbo vodenih športno rekreativnih programov v organizaciji
AŠ; delavske športne igre, rekreativne lige (mali nogomet, odbojka, košarka, badminton,
kegljanje) in programe drugih izvajalcev športne rekreacije, prijavljenih na javni razpis na
podro ju športa. Gre za ob inski program; sredstva se razdelijo z razpisom in na osnovi
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v Mestni ob ini
Novo mesto. Sredstva se nakazujejo društvom v dveh delih, kot akontacija in po oddanem
kon nem poro ilu o izvedenih projektih.
081012 Kakovostni šport
Sredstva so namenjena rednemu delu športnih kolektivov, ki imajo v svojih vrstah tudi
športnike državnega razreda in se s svojimi programi prijavijo na javni razpis Mestne ob ine
Novo mesto. Kakovostni športi so ob inski program. Sredstva se razdelijo z razpisom na
osnovi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v Mestni
ob ini Novo mesto. Sredstva se nakazujejo društvom na podlagi poro ila o izvedenih
projektih, v dveh delih.
081016 Šport invalidov
Šport invalidov je ob inski program, sredstva pa se bodo razdelila z razpisom in na osnovi
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v Mestni ob ini
Novo mesto.

Novo mesto, dne 06.04.2009
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