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Gradivo za točko_____
ZADEVA: OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI
KOBARID ZA LETO 2018
Gradivo pripravila: Urška Lazar Živec, svetovalka za negospodarstvo
Gradivo predlaga: župan Robert Kavčič
Poročevalka: Urška Lazar Živec, svetovalka za negospodarstvo
1. Uvod in trenutno stanje
Z letnim programom športa za leto 2018 smo določili programe, ki se sofinancirajo iz
občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter potrebna sredstva za izvedbo
programov. Višina proračunskih sredstev, ki bodo za posamezen program razdeljena na
javnem razpisu, je prikazana v tabeli.
Sprejeti letni program športa predstavlja osnovo za izvedbo javnega razpisa, ni pa
sestavni del razpisne dokumentacije.
Z letnim programom športa za leto 2018 se nekoliko spreminjajo deleži sofinanciranja
področij športa, kar je posledica spremenjenih definicij športnih področij, ki jih uvaja
nov Zakon o športu ter novi Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega
programa športa v Občini Kobarid. Skladno z navedenim se bodo morali nekateri
prijavitelji v letošnjem letu prijaviti na druge programe športa, skladno z veljavno
zakonodajo.
Predlagana višina sofinanciranja je pripravljeni na podlagi analize javnega razpisa v letu
2017, ki je pokazala, kakšno je dejansko stanje znotraj vadbenih skupin prijaviteljev.
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.
2. Pravna podlaga:


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.
Z letnim programom športa v Občini Kobarid se določijo programi, ki se
sofinancirajo iz občinskega proračuna ter obseg in vrsta dejavnosti za izvedbo
programov. V letnem programu športa se opredelijo in predvidijo sredstva, ki so za
izvedbo teh programov potrebna.
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3. Cilj
Sprejeti letni program športa v Občini Kobarid predstavlja osnovo za objavo javnega
razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Kobarid in dodelitev sredstev za
namene opredeljene v letnem programu športa v Občini Kobarid.
4. Ocena stanja
Šport je dejavnost, ki je našla svoje mesto tudi v lokalni skupnosti. Velika razširjenost se
kaže predvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju Občine Kobarid, v
katerih sodeluje veliko število občank in občanov.
5. Ocena finančnih in drugih posledic
V letu 2018 je za izvajanje letnega programa športa v proračunu namenjenih 25.300,00
EUR. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa v skladu z Odlokom o
sofinanciranju programov in področji športa v Občini Kobarid.
6. Mnenje pristojnega odbora
Predmetno zadevo je na svoji seji dne 20. marca 2018 obravnaval Odbor za turizem in
šport Občine Kobarid. Soglasno so potrdili sklep, da Odbor za turizem in šport predlaga
občinskemu svetu Občine Kobarid, da sprejeme predlagani Letni program športa v
občini Kobarid za leto 2018, ki naj prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o
sofinanciranju programov in področji letnega programa športa v Občini Kobarid.
7. PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kobarid sprejeme predlagani Letni program športa v občini
Kobarid za leto 2018, ki naj prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o sofinanciranju
programov in področji letnega programa športa v Občini Kobarid.
Župan
Robert Kavčič l.r.

Priloge:
- Letni program športa v občini Kobarid za leto 2018.
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