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Na podlagi 4. člena Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa 
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 63/17) in 19. člena Statuta Mestne občine 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
na seji dne _____________________ sprejel naslednji 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. 
 

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme Letni program športa v Mestni občini 
Nova Gorica za leto 2019 št. 671-68/2018-2 z dne 06.09.2018. 
 
 

2. 
 

 
Letni program športa se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica. 
 
 
 
 
Številka: 671-68/2018 
Nova Gorica,                                               
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka: 671-68/2018-1 
Nova Gorica, 6. septembra 2018 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Zakon o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17) v 13. členu določa, da izvajanje 
nacionalnega programa športa na lokalni ravni določi občinski svet, po predhodnem 
mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja, z letnim programom športa na lokalni 
ravni, ki določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem 
koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne 
skupnosti. Tudi Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 63/17) v 4. členu določa, da Oddelek za 
družbene dejavnosti v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Nova Gorica in Strateško 
skupino za šport in športni turizem, ki jo imenuje župan ter po predhodnem mnenju 
Športne zveze Nova Gorica, kot osrednje športne organizacije društev, najkasneje za 
sejo mestnega sveta, na kateri se obravnava odlok o proračunu v drugi obravnavi, 
pripravi predlog letnega programa športa za naslednje leto, ki ga sprejme mestni svet. V 
primeru, da ima mestna občina sprejet dvoletni proračun se predlog letnega programa 
športa za naslednje leto predloži mestnemu svetu v obravnavo najkasneje do konca 
meseca novembra. Mestni svet lahko sprejme letni program športa brez predhodnega 
mnenja Športne zveze, če le-ta mnenja ne poda v roku enega meseca od dneva prejema.  
 
Pripravljen strokovni predlog s strani Oddelka za družbene dejavnosti smo posredovali v 
pregled Javnemu zavodu za šport Nova Gorica in Športni zvezi Nova Gorica s prošnjo, 
da se do predloga opredelijo in podajo pripombe in sugestije. Javni zavod in športna 
zveza sta se s predlogom strinjala in predlagala sprejem pripravljenega predloga letnega 
programa športa v taki obliki, kot ga je pripravil Oddelek za družbene dejavnosti. Predlog 
letnega programa športa je na seji dne 28. 9. 2018 obravnavala tudi Strateška skupina za 
šport in športni turizem in podala soglasje k predlaganemu Letnemu programu športa v 
Mestni občini Nova Gorica v letu 2019. 
 
Z letnim programom športa za leto 2019 smo določili programe, ki se sofinancirajo iz 
občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter potrebna sredstva za izvedbo 
programov. Višina proračunskih sredstev, ki bodo razdeljena na javnem razpisu, je 
prikazana po ključu, ki v odstotkih določa sofinanciranje posameznih športnih programov.   
 
Sprejeti letni program športa predstavlja osnovo za javni razpis, ni pa sestavni del 
razpisne dokumentacije.  
 
Določilo o objavi temelji na drugem odstavku 90. člena Statuta Mestne občine Nova 
Gorica. 
 
Z letnim programom športa za leto 2019 skorajda ne spreminjamo deležev sofinanciranja 
področij športa. Predlagana razdelitev temelji na opravljeni analizi stanja v društvih, ki se 
prijavljajo na javni razpis in sicer na programe, ki se izvajajo in na število vadečih po 
posameznih programih. 
 
Temeljni cilj občine je, da omogoči vadbo in športno udejstvovanje čim širšemu krogu 
ljudi, predvsem otrokom in mladini, zato posebno pozornost še naprej namenjamo prav 
njim.  
 



 

Tako kot v preteklih letih, tudi letošnji predlog predvideva, da se 2/3 sredstev nameni 
otrokom in mladostnikom, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Gre za tako 
imenovane športne šole, katerih programi zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, 
ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov. Prav tako se še vedno namenja tudi 
znaten delež sredstev za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, ki se s športno 
dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v 
tekmovalne sisteme. S tem želimo omogočiti športno udejstvovanje tudi otrokom in 
mladini, ki se s športom ukvarjajo bolj rekreativno.  
 
Ker ob pripravi letnega programa športa še nismo imeli na razpolago sprejetega 
finančnega načrta Javnega zavoda za šport Nova Gorica v ta letni program nismo navedli 
višine sredstev namenjenih za izvajanje programov javne službe oziroma za investicije in 
investicijsko vzdrževanje športnih objektov temveč samo okvirni obseg vseh nalog in 
področij delovanja javnega zavoda, vsekakor pa se skladno s 4. odstavkom 4. člena 
Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa, programi in 
dejavnosti sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.  
                                                                                                                                                                                          
Pripravila: 
 
mag. Marinka Saksida      Matej Arčon 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti                  ŽUPAN 
 
 
mag. Robert Cencič                                        
višji svetovalec za družbene dejavnosti   
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA: Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019 št. 671-
68/2018-2 z dne 6. 9.2018 
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