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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Odloka o sofinanciranju
letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 82/12) in 19.
člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet
Mestne občine Nova Gorica na seji dne_______________sprejel
SPREMEMBO
Letnega programa športa
v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013
1. člen
Besedilo tretjega odstavka 7. člena Letnega programa športa v Mestni občini Nova
Gorica za leto 2013, ki ga je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel dne 15. 11.
2012, se spremeni tako, da se glasi:
»Iz proračuna Mestne občine Nova Gorica se za proračunsko leto 2013 zagotovijo
sredstva v naslednjih deležih za:
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV – JAVNI
RAZPIS 2013
Delež proračunskih sredstev namenjen za
sofinanciranje športnih programov – proračunska
postavka 10.047
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

6,0
63,5
4,0
15,0
8,0
2,6
0,9
100 %

2. člen
Ta sprememba začne veljati takoj.

Številka: 671-79/2012
Nova Gorica,
Arčon Matej
ŽUPAN

Številka: 671-79/2012-3
Nova Gorica, 26. novembra 2012

OBRAZLOŽITEV
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 15. novembra 2012 sprejel Letni
program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013, s katerim je na predlog Odbora
za kulturo, šolstvo in šport določil deleže sofinanciranja posameznih športnih programov
drugače kot je bil predlog Oddelka za družbene dejavnosti, Javnega zavoda za šport
Nova Gorica in Športne zveze Nova Gorica.
Predlog letnega programa športa in razdelitve sredstev znotraj posameznih programov
športa je bil pripravljen glede na dejansko stanje športa in športnih panog v mestni občini
in usklajen ter podprt s strani športne stroke. Pripravljen je bil z željo, da bi sledili
usmeritvi občine po čim večji pomoči klubom, ki se ukvarjajo z otroci in mladino.
Za otroke in mladino je poskrbljeno tako z vidika interesne športne vzgoje, ki ji lahko
pogojno tudi rečemo športna rekreacija, za tiste najmlajše, kot z vidika višjega nivoja
udejstvovanja skozi program športnih šol. Kam se bo vsak otrok vpisal in kakšen nivo
športa bo ohranil, je odvisno od staršev in otrokove angažiranosti in nadarjenosti.
Interesne športne vzgoje je v naši občini malo, v večjih društvih pa je sploh ni, ker je vsak
otrok že v sistemu športne šole, pa čeprav je to ciciban oziroma še predšolski otrok. V
okviru razpisa za leto 2012 je bilo za interesno športno vzgojo otrok in mladine prijavljenih
26 izvajalcev. Ob tem je potrebno povedati, da gre to v večini primerov za klube, ki
interesno športno dejavnost izvajajo poleg tako imenovanih športnih šol. Prijaviteljev
oziroma izvajalcev interesne športne dejavnosti otrok in mladine pa je povprečno le 10,
za katere je bil predlagani znesek (če se omejimo na leto 2012) dobrih 30.000,00 EUR
primeren.
Upoštevati moramo tudi dejstvo, da so cene telovadnic in drugih športnih objektov
večinoma kriti s strani mestne občine, bodisi skozi razpis, bodisi skozi materialne stroške
Javnega zavoda za šport. Ostalih stroškov pa je za netekmovalni del športa relativno
malo.
S sprejeto razdelitvijo proračunskih sredstev se je najbolj prizadeli prav tiste klube in
društva, ki so gonilna sila razvoja športa, kjer se udejstvuje največ otrok in mladine od
cicibanov pa do mladincev, in ki so, nenazadnje nujni za ohranjanje športa v mestni
občini. Obenem je potrebno še poudariti, da je v segmentu športne vzgoje otrok in
mladine umerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajetih več kot ¾ vseh otrok oziroma
mladih.
Zmanjšanje sredstev pomeni še večje finančne težave za te klube in društva ter
posledično tudi padec kvalitete, saj programi »športnih šol« že sedaj komaj dohajajo
stroške, ki nastajajo s samo izvedbo. Sprejeti letni program skorajda sili največje klube in
društva po opustitvi osnovne dejavnosti, kajti ob gospodarski krizi v kateri smo, ko je zelo
težko najti sponzorje, pomeni za nekatere, tudi velike klube in društva, sofinanciranje s
strani mestne občine delež tudi v višini 85% vseh sredstev programa.

Razdelitev za sofinanciranje letnega programa športa, ki jo ponovno predlagamo v
sprejem mestnemu svetu, je optimizacija razpoložljivih sredstev v okviru občinskega
proračuna in je pripravljen na podlagi poznavanja društev, njihovih programov in potreb in
kar je najbolj pomembno s soglasjem športne stroke.
Predlog spremembe je obravnavala tudi strokovna služba Javnega zavoda za šport, ki se
s spremembo v celoti strinja in jo podpira.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženo spremembo
Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013 obravnava in
sprejme.
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