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Na podlagi 4. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 82/12 s spremembami) 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 naslednji 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme Letni program športa v Mestni občini 
Nova Gorica za leto 2017 št. 671-73/2016-6 z dne 8.11.2016. 
 
 

2. 
 
 

Letni program športa se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica. 
 
 
 
 
Številka: 671-73/2016 
Nova Gorica,        
 
                                                         
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka: 671-73/2016-5 
Nova Gorica, 8.novembra 2016 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98 s spremembami) v 7. členu določa, da se 
izvajanje nacionalnega programa športa določi z letnim programom, ki ga na državni 
ravni sprejme vlada, in letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti. Letni program 
športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto 
dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v 
državnem proračunu in proračunih lokalnih skupnosti. 
Tudi Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 82/12 s spremembami) v 4. členu določa, da Oddelek za družbene dejavnosti 
v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Nova Gorica in Športno zvezo Nova Gorica ter 
Strateško skupino za šport in športni turizem vsako leto, najkasneje v mesecu oktobru 
pripravi predlog letnega programa športa za naslednje leto za obravnavo in sprejem na 
mestnem svetu.  
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je predlog Letnega programa športa v Mestni 
občini Nova Gorica (v nadaljevanju: letni program) obravnaval na seji dne 20.10.2016 ter 
sprejel sklep, da se sprejem letnega programa preloži na novembrsko sejo. 
 
Odgovori, ki so bili na postavljena vprašanja oz. predloge, podani že na oktobrski 
obravnavi, v tej obrazložitvi niso vsebovani.  
Iz oktobrske obravnave letnega programa se upoštevajo naslednji predlogi podani s 
strani Odbora za kulturo, šolstvo in šport: 

- v prvi alineji 5. člena letnega programa se doda cheer dance, 
- popravljene so tipkarske napake v 2. alineji 3. odstavka poglavja Športna 

rekreacija ter v 2. alineji 4. odstavka poglavja Šport invalidov. 
V 5. odstavku poglavja Kakovostni šport se uporabi izraz »liga« kot se uporablja v Odloku 
o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica. 
Glede vprašanja zakaj je potrebno povečati možnost za športno udejstvovanje samo 
žensk sledimo ciljem Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki poudarja, da 
je zaradi vpliva mater na preživljanje prostega časa družine zlasti pomembna številčnejša 
navzočnost žensk v športni rekreaciji.  
Podan je bil še predlog Odbora za kulturo, šolstvo in šport, da se v 2. odstavku poglavja 
Večje športne prireditve med stroške, ki jih v okviru javnega razpisa sofinancira Mestna 
občina Nova Gorica, doda tudi potne stroške. Navedeni upravičeni stroški za 
sofinanciranje večjih športnih prireditev so navedeni že v Odloku o sofinanciranju letnega 
programa športa v Mestni občini Nova Gorica in jih z letnim programom športa ni možno 
spreminjati, se pa v določenem obsegu potni stroški kot upravičeni stroški lahko priznajo 
že v okviru zapisanih določil. 
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica v 28. členu 
v 2. odstavku poglavja 8 Velike športne prireditve določa: 
»Mestna občina lahko sofinancira v primerih iz prejšnjega odstavka najemnino objekta, 
propagandni material, sodniške stroške in stroške nastopajočih največ v višini 50 % 
dejansko nastalih stroškov. Stroški pogostitev (hrana, pijača) ter nagrade nastopajočim 
niso upravičeni stroški za refundacijo s strani mestne občine.« 
Potni stroški se lahko kot upravičen strošek upoštevajo v okviru stroškov nastopajočih. 
Upošteva se tudi predlog svetnika Simona Rosiča, da župan imenuje strateško skupino 
za šport in športni turizem, ki bo aktivno sodelovala pri pripravi predloga letnega 
programa za leto 2017.  



 

Pripravljen strokovni predlog s strani Oddelka za družbene dejavnosti smo že pred 
obravnavo gradiva na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica v oktobru 2016  
posredovali v pregled Javnemu zavodu za šport in Športni zvezi Nova Gorica s prošnjo, 
da se do predloga opredelijo in podajo pripombe in sugestije. Na predlog letnega 
programa je bilo podanih nekaj pripomb in pobud, ki smo jih upoštevali in vnesli v predlog 
letnega programa športa. 
Strateška skupina za šport in športni turizem je bila imenovana in je dne 8.11.2016 
zasedala na svoji 1. seji, na kateri je podala soglasje k predlaganemu Letnemu programu 
športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017. 
 
Z letnim programom športa za leto 2017 smo določili programe, ki se sofinancirajo iz 
občinskih sredstev ter obseg in vrsto dejavnosti in 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 2. odstavku 90. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica. 
 
Z letnim programom športa za leto 2017 minimalno spreminjamo delež sofinanciranja 
področij športa in sicer tako, da nekoliko povečujemo sredstva namenjena za kakovostni 
in vrhunski šport ter interesno športno vzgojo predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, 
zmanjšujemo pa sredstva za športno vzgojo otrok in mladine usmerjenih v vrhunski in 
kakovostni šport in sicer na podlagi analize javnega razpisa v letu 2016, ki je pokazala 
kakšno je dejansko stanje znotraj vadbenih skupin delujočih društev. 
 
Edina večja sprememba, ki jo prinaša letni program športa je ponovna umestitev športne 
rekreacije, ki je bila pred tremi leti izločena iz sofinanciranja zaradi padca razpisane 
višine sredstev za športne programe. 
 
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 skoraj 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 
precejšen delež sredstev za interesno 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.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme.  
                                                                                                                                                                                          
Pripravila: 
 
mag. Marinka Saksida      Matej Arčon 
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti                  ŽUPAN 
 
mag. Robert Cencič                                        
Višji svetovalec za družbene dejavnosti   
                                                                                                                                                                                                                                                                     
PRILOGA: Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2017 št. 671-
73/2016-6 z dne 8.11.2016 
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