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K 6. TOČKI dnevnega reda:
PREDLOG PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MOZIRJE ZA LETO 2019
PRAVNA PODLAGA: 7. člen Zakona o športu (UPB - Ur.l. RS št. 15/03)
PREDLAGATELJ: Komisija za pripravo meril za vrednotenje športnih programov ter opravljanje
nadzora nad porabo sredstev za izvajanje športnih programov Občine Mozirje (Komisija za šport)
OBRAZLOŽITEV:
V skladu s 7. členom Zakona o športu (UPB - Ur.l. RS št. 15/03), se izvajanje nacionalnega programa
športa določi z letnim programom športa, ki ga sprejme lokalna skupnost.
Letni program določa:
- programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
- obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in
- obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti.
Sredstva za izvajanje programov športa v letu 2019 so glede na leto 2018 ostala na isti ravni. Komisija
za šport je pripravila razdelilnik teh sredstev po posameznih programih športa. Tudi letos se je
posebna pozornost posvetila programom športa, ki izvajajo športno vzgojo otrok in mladine,
usmerjene v kakovosten šport. Pri razdelitvi smo po priporočilih OK uvedli postavko kakovosten
šport, ker imamo v občini veliko klubov, ki tekmujejo v nacionalnih panožnih tekmovanjih. Naloga
Občinskega sveta Občine Mozirje je, da ta razdelilnik potrdi oziroma poda drugačen predlog letnega
programa športa za leto 2019, ki ga je pripravila Komisija za šport. Na osnovi sprejetega letnega
program športa se izvede javni razpis za izvajanje programov športa za leto 2019.
Komisija za šport že skozi vrsto let ugotavlja, da imamo v občini veliko posameznikov, ki tekmujejo
na najvišjem evropskem, svetovnem in olimpijskem nivoju. (Monika Hrastnik, Maja Mihalinec, Anja
Drev,..). Ti športniki na najboljši možen način predstavljajo in promovirajo našo občino. Komisija za
šport predlaga, da se že v letošnjem rebalansu proračuna, zagotovo pa v naslednjih letih, v proračunu
Občine Mozirje namenijo dodatna sredstva za postavko vrhunski šport. S te postavke bomo financirali
športnike, ki zastopajo in promovirajo našo občino v svetovnem merilu. To so tudi priporočila
Olimpijskega komiteja Slovenije.
SKLEP: Komisija predlaga občinskemu svetu, da se sredstva za izvajanje programov športa za
leto 2018 v skupni višini 22.000 € razdeli na naslednji način:
Program športa
1. Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjene v kakovosten šport
2. Kakovosten šport
3. Športna rekreacija
4. Šport invalidov in starejših
SKUPAJ
Pripravil:
Janez JANKO

sredstva 2018
16.400 €

sredstva 2019 delež 2019
8.200 €
37,3 %

5.000 €
600 €

8.200 €
5.000 €
600 €

37,3 %
22,7 %
2,7 %

22.000 €

22.000 €

100%
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