Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 s spremembami), Odloka
o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št.
9/11) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02 s
spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. oktobra 2011
sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Mestni občini Nova Gorica za leto 2012
1. člen
Mestna občina Nova Gorica z letnim programom športa določa športne programe, ki
bodo v letu 2012 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti,
potrebnih za uresničevanje tega programa in okvirni obseg sredstev, ki se v ta namen
zagotavljajo v proračunu mestne občine.
2. člen
Mestna občina Nova Gorica z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za
razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.
Mestna občina iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju športa:




z zagotavljanjem sredstev za realizacijo izvedbe letnega programa športa in
sofinanciranjem tistega dela nacionalnega programa športa, ki se izvaja v Mestni
občini Nova Gorica,
s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih
dejavnosti,
z načrtovanjem, gradnjo in vzdrţevanjem javnih športnih objektov.
3. člen

Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji in v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v
Mestni občini Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: odlok).
4. člen
Temeljni cilj programov športa je omogočiti vadbo, treniranje, tekmovalno dejavnost in
športno udejstvovanje čim širši populaciji, predvsem pa otroke in mladino usmerjati k
zdravemu načinu ţivljenja.
Preteţni del športne dejavnosti se odvija v klubih in društvih. Programe za delovanje in
razvoj sprejemajo in izvajajo klubi in društva avtonomno v povezavi z Javnim zavodom za
šport Nova Gorica, Športno zvezo Nova Gorica, nacionalnimi panoţnimi zvezami in
Olimpijskim komitejem Slovenije.

Javni zavod za šport izvaja strokovne in usmerjevalne naloge ter pomaga pri izvajanju
programov klubov in društev.
Športna društva, klubi in zveze v mestni občini izvajajo:
-

-

rekreativne programe na področjih športne rekreacije, planinarjenja, pohodništva in
taborništva,
športne programe v individualnih športnih panogah (aerobika, aero šport, akrobatsko
deskanje na snegu, alpsko smučanje, alpinizem, atletika, balinanje, gorsko
kolesarstvo, jadralno padalstvo, kajakaštvo, judo, karate, kick boxing, druge borilne
veščine, kegljanje, kolesarjenje, konjeniški šport, lokostrelstvo, moto šport, namizni
tenis, plavanje, potapljanje, strelstvo, šah, športna gimnastika, športno-ritmična
gimnastika, športni ples, športni ribolov, casting, športno plezanje, tenis, jadranje,
golf, twirling – maţorete, kotalkanje, rolkanje),
športne programe v kolektivnih športnih panogah (nogomet, košarka, rokomet,
odbojka, mali nogomet, odbojka na mivki, vaterpolo, itd…).
5. člen

Izvajalcem športnih programov v letu 2012 se na osnovi odloka sofinancira naslednje
dejavnosti:
I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok obsega čas od otrokovega rojstva do
sprejema v šolo.
Cilj interesne športne vzgoje predšolskih otrok je zlasti:
 obogatiti program redne gibalne oziroma športne vzgoje s privlačnimi in sodobnimi
športnimi vsebinami,
 pri otrocih vzbuditi ţeljo in potrebo po športnem udejstvovanju v naslednjih
starostnih obdobjih.
V skladu z odlokom se sofinancirajo ostali 60 urni programi in sicer:
 najemnina objekta (do 60 ur) in
 strokovni kader na skupino z največ 20 otroki v višini do 60 ur.
Programi interesne športne vzgoje predšolskih otrok (tečaji plavanja, Zlati sonček in
Ciciban planinec) niso predmet javnega razpisa, ampak se financirajo preko Javnega
zavoda za šport Nova Gorica.
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do dopolnjenega 15.
leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe.
Cilj interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok je zlasti:
 obogatiti in dopolniti šolsko športno-vzgojo z dodatnimi programi in motivacijskimi
prijemi za učence in učitelje,
 da znajo vsi otroci, ki končajo osnovno šolo plavati,
 izvajati prilagojene športne aktivnosti v 1., 2. in 3. triadi osnovne šole v okviru
športne značke ''Zlati sonček in Krpan'' ter drugih programov, ki jih organizirajo
šole, klubi in drugi izvajalci programov.

V skladu z odlokom se sofinancirajo drugi 80 urni programi in sicer:
 najemnina objekta (do 80 ur) in
 strokovni kader na skupino z največ 20 otroki in v višini do 80 ur.
Programi interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok (tečaji plavanja, Zlati sonček,
Krpan, Mladi planinec, planinski tabori, planinska šola ter tečaji) niso predmet javnega
razpisa, ampak se financirajo preko Javnega zavoda za šport Nova Gorica.
3. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se
prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj,
zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov
sodobnega ţivljenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanje človekove
potrebe po igri in tekmovalnosti.
Cilji interesne športne vzgoje mladih so zlasti:
 zagotavljanje primerne psihofizične sposobnosti,
 preprečevanje zdravju škodljivih razvad in odvisnosti,
 zadovoljevanje človekove potrebe po gibanju, igri in tekmovalnosti.
V skladu z odlokom se pri vseh programih sofinancira:
 najemnina objekta (do 80 ur) in
 strokovni kader na skupino z največ 20 mladimi in v višini do 80 ur.
4. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (športne šole)
Programi (športnih šol) potekajo v klubih in društvih, ki imajo ustrezno prostorsko,
kadrovsko in materialno osnovo za izvajanje vadbenega procesa. Programi zajemajo
načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov,
primerljivih z doseţki vrstnikov v mednarodnem merilu.
V programe se vključujejo otroci od 6. do dopolnjenega 15. leta starosti, ki imajo interes,
sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali
vrhunski športniki. Športna vzgoja v tem obdobju pomeni temeljno pripravo na športno
uspešnost. Tekmovalni doseţek je samo eden od meril uspešnega dela z otroki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za
strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panoţna športna zveza, v
dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije Zdruţenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje.
V selekcijske programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne lastnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki.
Programi so razdeljeni v tri stopnje:
 I. stopnja - cicibani in cicibanke
 II. stopnja - mlajši dečki in deklice
 III. stopnja starejši dečki in deklice
Cilji so:
 vključitev čim večjega števila otrok, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo za izvajanje zahtevnega procesa
treniranja in nastopanja na višji ravni,
 omogočiti optimalne priprave in nastope mladim, nadarjenim športnikom s ciljem
doseganja čim boljših uvrstitev na drţavnih in mednarodnih tekmovanjih.

V skladu z odlokom se sofinancira redna vadba in tekmovanja v okviru klubov in društev
in sicer:
 najemnina objekta,
 strokovni kader in
 materialni stroški programa – udeleţba na tekmovanjih evropskega oziroma
svetovnega nivoja (za individualne športe).
Število ur, ki se sofinancirajo, je določeno v odloku v preglednicah 1.3.1. in 1.3.2., število
vadečih športnic in športnikov pa v preglednici 6.
5. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (športne šole)
Programi (˝športnih šol˝) zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, starih od 15 do 18
oziroma 20 let, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z doseţki
vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi so razdeljeni na dve stopnji:
 I. stopnja - kadeti in kadetinje
 II. stopnja - mladinci in mladinke
Cilji so:
 vključitev čim večjega števila mladih, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo za izvajanje zahtevnega procesa
treniranja in nastopanja na višji ravni,
 omogočiti optimalne priprave in nastope mladim, nadarjenim športnikom s ciljem
doseganja čim boljših uvrstitev na drţavnih in mednarodnih tekmovanjih.
V skladu z odlokom se sofinancira redna vadba in tekmovanja v okviru klubov in društev
in sicer:
 najemnina objekta,
 strokovni kader,
 materialni stroški programa – udeleţba na tekmovanjih evropskega oziroma
svetovnega nivoja (za individualne športe)
Število ur, ki se sofinancirajo, je določeno v odloku v preglednicah 1.6.1. in 1.6.2., število
vadečih športnic in športnikov pa v preglednici 6. Za vrednotenje materialnih stroškov se
upošteva število točk v preglednici 1.3.1 in sicer za program I. stopnje do 90 točk in za
program II. stopnje do 120 točk.
II. ŠPORTNA REKREACIJA
Športno rekreativna dejavnost je zelo pomembna za vsakega posameznika, kajti pomeni
obnavljanje psihičnih in fizičnih moči, ki so v današnjem tempu ţivljenja izpostavljene
različnim obremenitvam. Mnoga športna društva, ki delujejo na območju občine ponujajo
široko izbiro raznih športnih programov, ki se izvajajo na športnih površinah in objektih,
pa tudi takih, ki se izvajajo v naravnem okolju.
Cilji na področju športno-rekreativne dejavnosti so zlasti:
 uvesti nove in izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine
glede na spol, starost, posebne potrebe, pripravljenost in stopnjo motiviranosti,
 povečati moţnosti za športno udejstvovanje ţensk,
 razvijati športne zdravstveno-preventivne programe in športne programe za
krepitev zdravja,
 preprečevanje upadanja splošne vitalnosti človeka,
 oblikovati sistem informiranja in promocije.

V skladu z odlokom se sofinancira redna vadba v okviru klubov in društev in sicer:
 najemnina objekta na skupino z največ 20 člani v različnih športnih panogah in v
višini do 80 ur,
 strokovni kader na skupino z največ 20 člani za socialno ogroţene ter občane
starejše od 65 let in v višini do 80 ur.
III. ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter nosilcev različnih
oblik invalidnosti.
Športniki invalidi predstavljajo enakovreden člen v okviru športnih aktivnosti, zato jim je
potrebno zagotoviti enake pogoje za vadbo in omogočiti kvalitetno športno udejstvovanje
znotraj splošne športne aktivnosti.
Cilji na področju športa invalidov so zlasti:
 ohranjanje gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije in resocializacije,
 razvedrilo in tudi tekmovanja invalidov v okviru zmoţnosti za aktivno športno
udejstvovanje.
V skladu z odlokom se sofinancira redna vadba v okviru klubov in društev in sicer:
 najemnina objekta (do 80 ur) in,
 strokovni kader na skupino z največ 10 invalidi in v višini do 80 ur.
IV. KAKOVOSTNI ŠPORT
Kakovostni šport vključuje vadbo in tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih
športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih moţnosti za
vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.
Programi kakovostnega športa so pomemben dejavnik razvoja športa v mestni občini. Cilj
letnega programa na področju kakovostnega športa je omogočiti vadbo vsem, ki s svojimi
doseţki preraščajo zahteve rekreativnega udejstvovanja.
V skupino športnikov za vrednotenje kakovostnega športa pri individualnih športih štejejo
športniki, ki so v društvu registrirani kot tekmovalci v članski kategoriji in so se v
preteklem letu udeleţili drţavnega prvenstva. Pri kolektivnih športih in miselnih igrah se
poleg tistih, ki so se udeleţili drţavnega prvenstva, upoštevajo tudi ostali registrirani
tekmovalci v članski kategoriji.
Cilji na področju kakovostnega športa so zlasti:
 vključitev čim večjega števila mladih, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo za izvajanje zahtevnega procesa
treniranja in nastopanja na višji ravni.
V skladu z odlokom se sofinancira redna vadba in tekmovanja v okviru klubov in društev
in sicer:
 najemnina objekta glede na nivo (liga) nastopanja ekipe ali posameznikov in sicer
do 200 ur za nastopanje v 4. ligi in do 320 ur za nastopanje v 1. ligi.
Število ur, ki se sofinancirajo, je določeno v odloku v preglednici 3, število vadečih
športnic in športnikov pa v preglednicah 6 in 6.1.

V. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status perspektivnega,
mednarodnega in svetovnega razreda.
Za uvrstitev v program in sofinanciranje je potrebno dosegati vrhunske rezultate na
mednarodnem nivoju (kategorizirani športniki) ob izpolnjevanju prostorskih, kadrovskih in
materialnih pogojev za vadbo in tekmovanja.
Za nadaljnji razvoj oziroma ohranjanje doseţenega mora mestna občina nadaljevati s
sistemsko podporo vrhunskemu športu, še posebej na področjih, kjer zaradi majhnosti
športnega trga vrhunski šport ne more doseči zadostne ekonomske podpore iz drugih
javnih virov ali s strani zasebnega kapitala.
V skladu z odlokom se sofinancira redna vadba in tekmovanja v okviru klubov in društev
in sicer:
 najemnina objekta (do 1200 ur) in
 strokovni kader največ v višini do 1200 ur
 materialni stroški programa - udeleţba na tekmovanjih evropskega oziroma
svetovnega nivoja (za individualne športe).
Za sofinanciranje maksimalnega števila ur programa (1200 ur) mora kandidat (društvo ali
klub) imeti štiri kategorizirane športnike v individualnih športnih panogah in osem
kategoriziranih športnikov v kolektivnih športnih panogah.
Športniki, s katerimi društvo kandidira za program »Vrhunskega športa« morajo biti
vpisani v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje
športa kot člani športnega društva z območja mestne občine.
Za vrednotenje materialnih stroškov se določi število točk in sicer do 120 točk na
vrhunskega športnika.
V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega obsega števila ur v
posameznem programu, se deleţ sofinanciranja ustrezno sorazmerno zniţa.
VI. SOFINANCIRANJE PROFESIONALNEGA ŠPORTNEGA TRENERJA
Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa je nujno potrebno
strokovno znanje ter permanentno izobraţevanje strokovnih delavcev, izvajalcev
športnih programov in tehničnega osebja pri zahtevnem urejanju in vzdrţevanju
naraščajočega števila kvalitetnih športnih objektov.
Usposobljen strokovni kader je predpogoj za ustrezno vadbo, za razvoj športnikov in
nenehno uravnavanje procesa treninga.
Število in obseg sofinanciranja trenerjev je določen na podlagi meril za vrednotenje in
izbor programov športa in kandidatur, ki prispejo na javni razpis in sicer v 6. točki 18.
člena odloka.
Športna društva in klubi lahko zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra:
 če izpolnjujejo vse pogoje za športne šole, dosegajo primerne rezultate in imajo
kadrovske, prostorske in materialne pogoje za izvajanje celotnega programa klubske
piramide,
 če ima trener univerzitetno izobrazbo športne smeri ali najvišjo stopnjo strokovnega
naziva v športu, pridobljenega s strokovnim usposabljanjem ter delovne izkušnje,
licenco in reference v športni panogi,
 če vlogi priloţijo program dela (ki ga pripravi trener), iz katerega so razvidni razvojni

cilji vadbene skupine za obdobje najmanj enega leta ter izjavo, da ni kandidat za
profesionalnega trenerja nikjer drugje v rednem delovnem razmerju.
Če opravlja profesionalni trener še kakšno drugo delo in mu delo v klubu ne predstavlja
edini vir zasluţka, se klubu lahko prizna sofinanciranje trenerja v višini največ do 50%
sredstev najvišje ovrednotenega sofinanciranja profesionalnega trenerja.
Sofinanciranje profesionalnega trenerja v obeh oblikah je moţno samo v primeru redne
zaposlitve v klubu ali pogodbene povezave kandidata, ki ima status samostojnega
športnega delavca.
Višina sofinanciranja profesionalnih trenerjev se določi v okviru razpoloţljivih sredstev
proračuna mestne občine.
Klubi in društva lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja.
Mestna občina sofinancira največ enega profesionalnega trenerja na panogo.
Povezana športna društva iste panoge morajo dati izjavo, kateremu društvu se lahko
sofinancira profesionalnega trenerja.
Klubom oziroma društvom, ki imajo odobrenega profesionalnega trenerja, se pri
obračunu sofinanciranja strokovnega kadra zmanjša odobreni fond ur za 700 ur.
Zmanjšanje se upošteva pri seštevku vseh odobrenih vadbenih ur na različnih
postavkah kandidature.
VII. VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE
Mestna občina Nova Gorica ima ţe dolgoletno tradicijo pri organiziranju športnih
prireditev. Večje športne prireditve pomenijo promocijo športa in so spodbuda za razvoj in
napredek športnih panog. Sredstva za sofinanciranje večjih športnih prireditev so
razdeljena preko javnega razpisa. Občina sofinancira materialne stroške športnih
prireditev (najemnino objekta, propagandni material, sodniške stroške in stroške
nastopajočih), in sicer največ v višini 50% stroškov.
Prednost bodo imele prireditve mednarodnega in drţavnega pomena, tradicionalne
prireditve in mnoţične rekreativne prireditve. Natančen seznam in koledar večjih športnih
prireditev bo oblikovan na podlagi podatkov, zbranih iz kandidatur klubov in društev na
podlagi javnega razpisa.
VIII. MEDNARODNO SODELOVANJE
Pravega institucionalnega čezmejnega sodelovanja je relativno malo. Povezovalni člen in
področni koordinator je Javni zavod za šport Nova Gorica.
Stiki in sodelovanje potekajo na nivoju klubov in društev v okviru prijateljskih srečanj in
manj na pravem tekmovalnem nivoju. Kljub temu so postavljene dobre osnove za dvig
ravni sodelovanja in zamisli o pravih čezmejnih tekmovanjih.
Kot najbolj odmevno sodelovanje velja omeniti zelo uspešno sodelovanje s pokrajino
Ferrara v Italiji, ki poteka ţe od vstopa Slovenije v Evropsko unijo.
Med športno rekreativnimi akcijami imajo posebno mesto dolgoletne tradicionalne
prireditve, ki imajo velik odmev in številčno udeleţbo: Soška regata, tekmovalni in
rekreacijski tek in pohod ''Vivicitta - poţivimo mesti'', spust po reki Vipavi, kolesarski
maratoni, čezmejno smučarsko prvenstvo, začetki ligaškega tekmovanja v nogometu za
mlajše kategorije in druge akcije.

Pomemben element razvoja športa predstavlja tudi vključevanje v evropske projekte.
Čeprav dosedanji poskusi niso bili uspešni, je s projekti v okviru EU potrebno nadaljevati.
IX. JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT
Temeljna naloga Javnega zavoda za šport Nova Gorica je vzdrţevanje športnih objektov
ter strokovno vodenje, usklajevanje in promocija športnih programov v mestni občini.
Javni zavod za šport Nova Gorica skrbi za :
- upravljanje in vzdrţevanje objektov v Športnem parku Nova Gorica ter drugih
infrastrukturnih objektov na področju športa,
- organiziranje športno-rekreativnih akcij in prireditev,
- urejanje informatike in evidenc na področju športa,
- izvajanje dela skupnih programov na področju šolskega športa,
- pripravo strokovnih podlag za potrebe Mestne občine Nova Gorica,
- koordinacijo delovanja tistega dela športnega programa, ki ni stvar javnega razpisa in
zajema 4 sklope:
- športna značka – za predšolske in šoloobvezne otroke,
- program plavalnega opismenjevanja - za predšolske in šoloobvezne otroke,
- prireditev ''športnik goriške'',
- šolska športna tekmovanja na občinski, medobčinski, področni in drţavni ravni.
X. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE
Gre za pomemben segment obnove, izboljšanja in ohranjanja športnih objektov na
primernem nivoju. Redno in kvalitetno vzdrţevanje in obnavljanje je predpogoj za
funkcionalno rabo.
Pri gradnji oziroma obnavljanju športne infrastrukture izven športnega parka je nujno
upoštevati kriterije za čim večjo izkoriščenost športnih objektov. V okviru danih moţnosti
je zato potrebno pri gradnjah in adaptacijah zdruţevati cilje na področju športa s cilji na
področju šolstva (šolske telovadnice) ali cilji na področju delovanja krajevnih skupnosti
(večnamenski objekti).
Načrti za urejanje Športnega parka Nova Gorica in drugih
vključujejo naslednje investicije in investicijska vlaganja v letu 2012:
-

športnih

površin

urejanje in vzdrţevanje otroških in športnih igrišč,
nabava strojev, opreme in orodja za vzdrţevanje objektov in igrišč,
vzdrţevanje letnega in zimskega bazena.

Morebitne investicije so stvar načrta razvojnih programov občine, ki ob pripravi tega
letnega programa še ni izdelan ter posledično sprejetja proračuna.
6. člen
Razpoloţljiva proračunska sredstva (proračunske postavke 10.043, 10.047 in 10.048) se
razdelijo na podlagi javnega razpisa, na katerega se lahko prijavljajo zainteresirani klubi
in društva ter drugi izvajalci, kot to določa odlok. Predloţeni programi na javnem razpisu
so podlaga za ustrezno vrednotenje in spremljanje izvajanja programov, ki jih sofinancira
mestna občina.
Javni zavod za šport je kot posredni proračunski porabnik financiran na podlagi letne
pogodbe. Mestna občina sofinancira delovanje zavoda v večinskem deleţu, del sredstev
pa pridobiva na različnih razpisih drţavnih ustanov (ministrstva, Fundacija za šport) ter s
trţno dejavnostjo oddajanja v najem športnih površin in objektov, ki jih ima v upravljanju.
Iz proračuna Mestne občine Nova Gorica se za proračunsko leto 2012 zagotovijo

sredstva v naslednjih deleţih za:
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV – JAVNI
RAZPIS 2012
Deleţ proračunskih sredstev namenjen za
sofinanciranje športnih programov – razpis 2012
Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih
otrok
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
Interesna športna vzgoja mladine
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija
Šport invalidov
SKUPAJ

ODSTOTKI
6,9
61,8
3,0
15,5
9,0
3,0
0,8
100 %

7. člen
Izvajalci obveznih športnih programov šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v javnih
športnih objektih, imajo prednost pred vsemi drugimi izvajalci letnega programa.
Športna društva in njihova zdruţenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
letnega programa športa.
Športnim društvom, ki izvajajo letni program, so športni objekti dostopni pod enakimi
pogoji.
8. člen
Mestna občina vrši nadzor nad porabo javnih sredstev, pridobljenih v okviru javnega
razpisa ter vsebino izvedenih programov.
9. člen
Na osnovi sprejetega letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2012,
Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica ter
sprejetega proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 bo objavljen javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2012.
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