Na podlagi 7. lena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), v skladu z dolo ili 7. lena Pravilnika o
merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Ob ini Moravske Toplice in na podlagi 16. lena Statuta
Ob ine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Ob inski svet Ob ine
Moravske Toplice na 3.redni seji, dne 29.januarja 2007 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OB INI MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2007
V skladu in na podlagi 7. lena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter 7. lena Pravilnika za
vrednotenje programov športa v Ob ini Moravske Toplice se izvajanje programov športa v Ob ini Moravske
Toplice dolo i z letnim programom, ki dolo a programe športa, kateri se financirajo iz javnih sredstev,
obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresni evanje in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v
prora unu ob ine.
V prora unu ob ine Moravske Toplice je za prora unsko leto 2007 predvidenih 40.323,00 EUR za
dejavnost športa društev in 20.998,00 EUR za investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
V letnem programu športa v letu 2007 se sofinancira naslednje vsebine:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

(okvirni znesek 2.068,04 EUR )

Športna vzgoja predšolskih otrok:
-

Zlati son ek (nakup knjižic, kolajn in diplom),
Nau imo se plavati (nakup knjižic, kolajn in dipolom ter ½ vstopnice za bazen na otroka),
Ciciban planinec (nakup knjižic, kolajn in diplom)
60-urni programi redne vadbe za skupine z najmanj 15 in najve 20 otroki, ki se izvaja
izven asa rednega varstva otrok (strokovni kader in najem objekta po ceniku),

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
-

Zlati son ek (nakup knjižic, kolajn in diplom)
Krpan (nakup knjižic, kolajn in diplom),
Nau imo se plavati (nakup knjižic, kolajn in diplom, ter 20-urne te aje plavanja za skupine
do najve 10 otrok, e ni izveden v šoli v naravi, strokovni kader po ceniku),
Šolska športna tekmovanja (izvedba in udeležba osnovnošolcev in srednješolcev na
tekmovanjih iz tistih športnih panog, ki so za posamezno šolsko leto opredeljena v
Uradnem razpisu šolskih športnih prireditve Ministrstva za šolstvo, znanost in šport),
Planinska šola (najve 30-urni programi za skupine z najmanj 15 otroki in strokovni kader
po ceniku),
80-urni programi redne vadbe za skupine z najmanj 15 in najve 20 otroki (strokovni kader
in najem prostorov),
140-urni programi interesne vadbe za skupine z najmanj 15 otroki (strokovni kader in
najem prostorov),

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
-

Panožne športne šole, kot je navedeno v Nacionalnem programu športna,
Drugi programi redne vadbe (strokovni kader in objekt po ceniku za skupine, opredeljene v
poglavju VII. Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Ob ini
Moravske Toplice)

-

160-urni programi redne vadbe,
240-urni programi redne vadbe

Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami:
-

80-urni programi redne vadbe za skupine do najve 20 otrok (strokovni kader in najem
objekta po ceniku),
140-urni programi interesne vadbe za skupine z najmanj 15 mladimi (strokovni kader in
najem objektov po ceniku)

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
-

Panožne športne šole – kot je navedeno v Nacionalnem programu športa,
Drugi programi redne vadbe (strokovni kader in najem objektov za skupine opredeljene v
poglavju VII. Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Ob ini
Moravske Toplice),
160-urni programi redne vadbe,
240-urni programi redne vadbe
360-urni programi redne vadbe

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:
-

80-urni programi redne vadbe za skupine do najve 10 mladih (strokovni kader in najem
objekta).

2 ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORTNE PRIREDITVE V OB INI

(okvirni znesek 3.638,22 EUR )

-

je aktivno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega
asa odraslih vseh starosti.

-

80-urni programi redne vadbe za skupine z najmanj 15 in najve 20 lani (najem objekta,
za socialno in zdravstveno ogrožene ter ob ane starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader
po ceniku.

-

tekmovanja rekreativnega zna aja (enodnevne in lige),
tekmovanja za registrirane športnike, ki presegajo ob inski ali medob inski nivo,
prireditve ob podelitvi športnih priznanj
druge športne prireditve ob inskega pomena.

3.KAKOVOSTNI ŠPORT

(okvirni znesek 29.871,73 EUR )

– zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov, registriranih pri panožnih športnih
zvezah, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vklju itev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljujejo, so pa pomemben dejavnik
razvoja športa.
- najve do 320-urni programi redne vadbe (strokovni kader in najem objekta po ceniku)

4. VRHUNSKI ŠPORT
(okvirni znesek 229,78 EUR )
– zajema vadbo in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda.
a. programi, opredeljeni v Nacionalnem programu športa (strokovni kader in najem objekta
po ceniku za skupine kot so starostne kategorije programov redne vadbe otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter programov redne vadbe kakovostnega in
vrhunskega športa),
b. udeležbe športnikov s stalnim prebivališ em v ob ini Moravske Toplice, ki so registrirani v
društvu, katerega sedež je v Ob ini Moravske Toplice, na svetovnih in evropskih
prvenstvih, svetovnih igrah ter na tekmah svetovnega in evropskega pokala, kjer jim
panožne športne zveze v celoti ne zagotavljajo sredstev za pokrivanje stroškov udeležbe –
sredstva se podelijo na podlagi posebne prošnje v skladu s sredstvi, ki so za ta namen
predvidena v posebni postavki prora una ob ine za teko e leto. Sredstva niso predmet
javnega razpisa.
5. ŠPORT INVALIDOV

(okvirni znesek 229,78 EUR )

– športna dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
a)80-urni programi redne vadbe za skupine do najve 10 invalidov (strokovni kader in najem
objektov po ceniku)
6 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
(okvirni znesek 574,46 EUR )
a) Izobraževanja in usposabljanje strokovnega kadra v društvih in njihovih ob inskih zvezah
po programih, ki jih potrdi Izvršni odbor Ob inske športne zveze, pri emer pridobivanje
licenc ni predmet sofinanciranja.
b) Izvedba vzgojno-izobraževalnega programa študentov izven sedeža Fakultete za šport.
7.PROMOCIJA ŠPORTA V OB INI

(okvirni znesek 1.723,37 EUR )

a. izdaja publikacij, izvedba prireditev, izdelava in podelitev priznanj športnikom in
športnim delavcem,…
8.DRUGI PROGRAMI V SKLADU Z NACIONALNIM PROGRAMOM ŠPORTA
(okvirni znesek 1.987,62 EUR )
Sredstva za dejavnost športa in investicijsko vzdrževanje v športu se dodelijo na osnovi javnega razpisa.
Številka: 403-02/07-1
Moravske Toplice, 29.01.2007
Župan
Ob ine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

