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PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Letni program športa v Mestni občini Murska
Sobota za leto 2015.

Župan
Mestne občine Murska Sobota
mag. Aleksander Jevšek

Priloga:
Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 popr.) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno
prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na ___ seji
dne__________ sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V
MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015

Na podlagi 7. člena Zakona o športu se izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
na ravni lokalnih skupnosti določi z letnim programom športa. Letni program določa programe športa,
ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in
obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Murska Sobota.
Letni program športa določa vsebine, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti,
potrebnih za njegovo uresničevanje, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti. Za
uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se zagotavljajo sredstva
za programe izvajalcev, ki so pomembne za lokalno skupnost
V letni program športa so uvrščene tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za lokalno
skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti dejavnosti v Mestni občini.
Izhodišče za za vrednotenje panog v tekmovalnem športu je razvrstitev športnih panog v razrede
glede na različne kazalnike (razširjenost panoge v občini in državi, kakovost športnih dosežkov,
pomen panoge za okolje, število ustrezno izobraženega kadra..)
Športni programi :
1. interesna športna vzgoja otrok, mladine in športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. športna rekreacija in šport starejših
6. šport invalidov
7. razvojne dejavnosti v športu: založništvo, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov, informacijska baza podatkov, priznanja športnim delavcem
8. organiziranost v športu: delovanje Športne zveze, društev in klubov, športne prireditve
9. športni objekti
Sredstva za programe športa se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za zbiranje predlogov za
sofinanciranje Programa športa v Mestni občini Murska Sobota v letu 2015 in v skladu s Pravilnikom
o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 22, z dne
23.3.2009).

PROGRAMI:
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠPORTNA VZGOJA OTROK
IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let)
Mestna občina sofinancira naslednje programe interesne vzgoje predšolskih otrok:
“Mali sonček” in “Ciciban planinec” “Naučimo se plavati”
Programi športnih društev in drugih izvajalcev
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let)
Mestna občina sofinancira naslednje programe interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok:
"Mali sonček", “Zlati sonček” , “Krpan” ter akcija “Naučimo se plavati”
Sofinancira se najem objekta, prevozni stroški.
Občinska, medobčinska in področna šolska tekmovanja
Sofinancirajo se sodniški stroški, najem objekta, pokali in kolajne od tekmovanja na občinski,
medobčinski in področni ravni za osnovne šole.
Za srednje šole se sofinancira nakup pokalov.
Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)
Sofinancirajo se stroški vadbe: strokovni kader in najem objekta za programe otrok in mladine iz
mestne občine v obsegu 80 ur za eno vadbeno skupino posameznega izvajalca.
Programi športnih društev in drugih izvajalcev:
Do sofinanciranja programov so upravičeni izvajalci, ki izvajajo programe za skupine udeležencev, ki
štejejo od 15 do 20 članov, vsaj dvakrat na teden po 1 uro, najmanj 36 tednov letno.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
V prilagojene programe se lahko vključijo otroci in mladi iz Mestne občine. Sofinancira se strokovni
kader in najem objekta v obsegu 80 urnega programa in z najmanj 7. udeleženci.
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
2.1. Otroške športne šole
Program otroških športnih šol predvideva sofinanciranje vadbe posameznikov in ekip I. stopnje
športnih šol (cicibani in cicibanke), II. stopnje športnih šol (mlajši dečki in deklice) in III. stopnje
športnih šol (starejši dečki in deklice). Mladi športniki, ki so vključeni v te programe, nastopajo v
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez do naslova državnega prvaka. Sredstva so namenjena
sofinanciranju strokovnega kadra in materialnih stroškov programa ter najema športnega objekta.
2.2. Mladinske športne šole
Program mladinskih športnih šol predvideva sofinanciranje vadbe posameznikov in ekip IV. stopnje
športnih šol (mlajši mladinci in mladinke) in V. stopnje športnih šol (starejši mladinci in mladinke).
Mladi športniki, ki so vključeni v te programe, nastopajo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
zvez do naslova državnega prvaka. Sredstva so namenjena sofinanciranju strokovnega kadra,
materialnih stroškov in stroškov najema objekta.
*(za najem športne dvorane ali drugih objektov se izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe
športnega objekta)

3. KAKOVOSTNI ŠPORT
V program kakovostnega športa so vključene članske kategorije, to so ekipe in posamezniki, ki niso
vključeni v program vrhunskega športa.
V program so vključeni kategorizirani športniki mladinskega in državnega razreda.
Sofinancira se uporaba športnega objekta – 500 ur letno.
Sofinanciranje strokovnega dela
Izbranim klubom in društvom bomo sofinancirali strokovni kader (trenerji, strokovni delavci) v
kolikor bodo zadostili vsem pogojem meril to je strokovna izobrazba športne smeri najmanj 6. stopnje
ali najvišjo stopnjo strokovnega naziva v športu, pridobljenega s strokovnim usposabljanjem ter
delovne izkušnje in licenco in reference v športni panogi.
*(za najem športne dvorane ali drugih objektov se izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe
športnega objekta)
5. VRHUNSKI ŠPORT
V program vrhunskega športa so vključeni športniki mednarodnega in perspektivnega razreda.
Sofinanciranje programa športnikom po veljavnih merilih.
6. ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT STAREJŠIH
Program športne rekreacije za občane od 20 – 65 let se prizna vadba vsaj enkrat tedensko 32 tednov
letno, priznajo se stroški najema objekta.
Za skupine občanov nad 65 let se prizna strošek najema objekta in strokovni kader za najmanj 20
udeležencev v skupini.
Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge:
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje športnih društev, klubov in zvez na področju športne rekreacije
- športne prireditve na področju športne rekreacije
- informacijski sistem na področju športa,
7. ŠPORT INVALIDOV
V ta program so vključene organizirane vadbene skupine invalidov in sicer za vadbo dvakrat tedensko,
najmanj 32 tednov letno, sofinancira pa se strokovni kader in najem objekta za najmanj 5 – 10
udeležencev v skupini.
8.0 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
ZALOŽNIŠTVO, IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
STROKOVNIH KADROV, INFORMACIJSKA BAZA PODATKOV,
PRIZNANJA ŠPORTNIM DELAVCEM
Založništvo
Izdaja knjižice: Atletika v Murski Soboti, bilten Soboški šport 2014
Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Sredstva so namenjena izvajalcem športa v Mestni občini Murska Sobota ki pošiljajo svoje člane na
programe izobraževanja na področju športne rekreacije, letno največ dva kandidata na izvajalca.
Informacijska baza podatkov o vseh izvajalcih športnih programov.

Priznanja športnim delavcem
Priznanja zaslužnim za delo v športni dejavnosti se podeljujejo na letnih skupščinah Športne zveze M.
Sobota.

9.0 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE, DRUŠTEV IN
IN KLUBOV, ŠPORTNE PRIREDITVE
Delovanje Športne zveze
V Športno zvezo se združujejo klubi in društva ter zveze iz Mestne občine. Sofinancira se delo
amaterskega sekretarja, materialni stroški, delo organov zveze.
Delovanje društev
Program delovanja društev predvideva sofinanciranje delovanja društev in klubov. Sofinancirana bodo
društva z najmanj 15 člani s plačano članarino.
Merila za sofinanciranje teh programov so: število članov društva, število organiziranih vadbenih
skupin v ne-tekmovalni dejavnosti in število organiziranih vadbenih skupin v tekmovalni dejavnosti.
Športne prireditve
Program predvideva sofinanciranje že tradicionalnih športnih prireditev, ki imajo večletno tradicijo, so
primerne za vse starostne kategorije, na njih sodeluje vsaj 100 udeležencev, vendar največ dve na
posameznega izvajalca.

Skupaj vrednost programa 200.000 EUR.
Sredstva so predvidena na postavki 18051013 Letni program športa.
9. ŠPORTNI OBJEKTI
Program predvideva sofinanciranje stroškov mestnega stadiona Fazanerija in TVD Partizan v
skupnem znesku 47.880 EUR.
18051000 Stadion Fazanerija.
1851017 TVD Partizan

42.204 EUR
5.676 EUR

Investicije v nakup in ureditev športnih objektov v skupni vrednosti 275.074 EUR.
Sredstva so predvidena na sledečih postavkah:
18051006 Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
Tekoče vzdrževanje športnih objektov
18051009 Ureditev nogometnega igrišča na Pušči
Načrti in druga projektna dokumentacija

4.000 EUR

8.174 EUR

18051012 Športni center Bakovci
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

20.000 EUR

18051014 Vzdrževanje športnih igrišč
Rekonstrukcije in adaptacije

15.300 EUR

1851016 Športno rekreacijski center Polana
Novogradnje in investicijski nadzor

15.000 EUR

19031006 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Investicijski nadzor
Načrti in druga projektna dokumentacija

206.000 EUR
3.000 EUR
3.600 EUR

Številka: 671-0003/2015-1 (170).
Murska Sobota, dne

Župan
Mestne občine Murska Sobota
mag. Aleksander Jevšek

O b r a z l o ž i t e v:
PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga je 7. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in
15/03-ZOPA), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 popr.) in 17. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno prečiščeno
besedilo in 49/10).
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA:
Z letnim programom športa (v nadaljevanju: program športa) Mestna občina Murska Sobota določa
vrste in obseg programov športa, ki bodo v letu 2015 sofinancirani iz proračuna. Zakon o športu
določa, da občina sprejme program športa za programe, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev.
Na podlagi enotnega sistema obravnave programov športa v Sloveniji, ki ga je priporočalo Ministrstvo
za šolstvo in šport RS, smo pripravili program športa v predloženi obliki.
Program športa določa programe, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti,
potrebnih za njegovo uresničevanje, ki se zagotavljajo v proračunih lokalnih skupnosti. Za
uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se zagotavljajo sredstva
za sofinanciranje naslednjih programov:
1. interesna športna vzgoja otrok, mladine in športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. športna rekreacija in šport starejših
6. šport invalidov
7. razvojne dejavnosti v športu: založništvo, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov, informacijska baza podatkov, priznanja športnim delavcem
8. organiziranost v športu: delovanje Športne zveze, društev in klubov, športne prireditve
9. športni objekti
Sofinanciranje programov vseh izvajalcev športnih dejavnosti poteka po pripravljeni aplikaciji, z
zajetimi elementi iz Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Murska Sobota, ki
na podlagi vhodnih podatkov, izračunava višino sredstev za sofinanciranje.
CILJI IN VSEBINA AKTA:
Določitev vrste in obseg programov športa, ki bodo v letu 2015 sofinancirani iz proračuna Mestne
občine Murska Sobota.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Za izvedbo letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota v letu 2015 so predvidena
sredstva v višini 522.954 EUR. Sredstva so predvidena na sledečih postavkah:
Številka in naziv postavke
18051013 Letni program športa
18051000 Stadion Fazanerija
1851017 TVD Partizan
18051006 Investicije v nakup in ureditev športnih objektov
18051009 Ureditev nogometnega igrišča na Pušči
18051012 Športni center Bakovci
18051014 Vzdrževanje športnih igrišč
1851016 Športno rekreacijski center Polana

Vrednost
225.000 EUR
42.204 EUR
5.676 EUR
4.000 EUR
8.174 EUR
20.000 EUR
15.300 EUR
15.000 EUR

19031006 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Skupaj
Gradivo pripravil:
Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti
ZKTŠ M. Sobota
Predlagatelj:
mag. Aleksander Jevšek.
ŽUPAN

212.600 EUR
522.954 EUR

