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Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 ZNOrg), 9. člena 

Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice (Uradni list 

RS, št. 32/09, 3/10), in 16. člena Statuta občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 

21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice, na ______. redni seji dne 

___________, sprejel  

LETNI PROGRAM ŠPORTA  

OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2019 

 

I. UVOD  

 

Letni program športa Občine Moravske Toplice za leto 2019 določa: 

− cilje, ki se želijo doseči z letnim programom športa, 

− programe športa, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Moravske Toplice, 

− razvojne in strokovne naloge v športu, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine    

Moravske Toplice ter 

− obseg sredstev, ki jih Občina Moravske Toplice zagotavlja za sofinanciranje posameznih 

vsebin letnega programa športa v letu 2019. 

 

II. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI Z LETNIM PROGRAMOM ŠPORTA 

 

S sofinanciranjem letnega programa športa se želi omogočiti oz. zagotoviti : 

− čim večjo vključenost občanov Občine Moravske Toplice v izvajanje programov interesne 

športne vzgoje, kakovostni in vrhunski šport ter športno rekreacijo (množičnost oz. 

razširjenost), 

− čim boljše pogoje za športno vadbo in tekmovanje ter večjo dostopnost do športnih 

objektov, 

− doseganje čim boljših tekmovalnih rezultatov (kakovost športnih dosežkov), 

− večja promocija posameznikov kot športnikov, njihovih društev za katere nastopajo ter   

Občine Moravske Toplice v celoti. 

 

III. PROGRAMI ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA 

OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 

 

Iz sredstev Proračuna občine Moravske Toplice za leto 2019 se sofinancirajo naslednji 

programi športa ter razvojne in strokovne naloge v športu: 

 

a) Programi  

– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,  

– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,  

– interesna športna vzgoja mladine,  

– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,  

– športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami,  

– interesna športna dejavnost študentov,  

– športna rekreacija,  

– kakovostni šport,  

– vrhunski šport.  
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Merila za vrednotenje posameznih programov so določena v Pravilniku o sofinanciranju 

letnega programa športa v Občini Moravske Toplice. 

 

IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU, KI SE SOFINANCIRAJO IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2019 

 

Iz sredstev Proračuna občine Moravske Toplice za leto 2019 se sofinancirajo naslednje 

razvojne in strokovne naloge v športu : 

– izgradnja – vzdrževanje javnih športnih objektov,  

– delovanje športnih društev in zveze športnih društev,  

– športne prireditve. 

 

Merila za vrednotenje posameznih razvojnih in strokovnih nalog v športu so določena v 

Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Moravske Toplice. 

 

V.  OBSEG   SREDSTEV,   KI   JIH   OBČINA   MORAVSKE TOPLICE   

ZAGOTAVLJA   ZA   SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH VSEBIN LETNEGA 

PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2019 

 

Za izvajanje vsebin letnega programa športa, se izvajalcem v Proračunu občine Moravske 

Toplice za leto 2019, zagotavlja 63.500,00 EUR, po naslednjem razdelilniku : 

 

1 Športna vzgoja otrok in mladine 

– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,  

– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,  

– interesna športna vzgoja mladine,  

– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 

šport,  

– športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami,  

– interesna športna dejavnost študentov 

8.525,00 

2 Športna rekreacija, kakovostni in vrhunski šport 

- športna rekreacija 

- kakovostni šport 

28.250,00 

8.500,00 

19.750,00 

3 Delovanje športnih društev in zveze športnih društev 6.725,00 

4 Izgradnja športnih objektov 

- izgradnja – vzdrževanje športnih objektov 

12.500,00 

12.500,00 

5 Športne prireditve 7.500,00 

 skupaj 63.500,00 

 

Številka: 671-00002/2019-1 

Datum:   14. 2. 2019 

 

          Župan Občine Moravske Toplice: 

                                            Alojz GLAVAČ, l.r. 

 


