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MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
 
 
 
 
ZADEVA: Umik amandmajev in vložitev novih amandmajev k predlogu Letnega 

programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2008  
 
 
Umikam amandmaja št. 1 in 2, ki sem ju vložil dne 20. 12. 2007 k 2. poglavju predloga 
Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2008, uvrščenem na dnevni red 
12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila dne 20. 12. 2007 pod točko 12 in 
k navedenemu predlogu akta vlagam naslednja nova amandmaja:  
 
 
AMANDMA št. 1: 
 
V 2. poglavju se pri proračunski postavki 081003 znesek v oklepaju »198.000 €« 
nadomesti z zneskom »183.000 €«, besedilo za zaklepajem pa se nadomesti z 
besedilom, ki se glasi:  
 
»Športnim društvom in zvezam športnih društev, ustanovljenih za delovanje na 
območju MOL, želimo ustvariti pogoje, da bodo postale športne organizacije s 
sodobnimi modeli poslovanja. Sredstva so prednostno namenjena za plače zaposlenih 
v zvezah športnih društev in za stroške poslovodenja športnih društev v okviru zvez 
športnih društev.«. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
Amandma predlagam, zaradi prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko 081004 
Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu (proaktivno 
sofinanciranje usposabljanj in izpopolnjevanj za strokovne kadre, ki delajo na področju 
poslovodenja). 
 
Z dopolnitvami letnega programa športa na področju delovanja društev in zvez športnih 
društev želimo v MOL ustvariti pogoje za učinkovitejše uresničevanje javnega interesa na 
področju športa v MOL. V preteklih letih je za delovanje največ sredstev prejela ena zveza 
športnih društev, drugi izvajalci letnega programa športa pa so v povprečju prejeli od 60 EUR 



do 200 EUR. Sredstva za delovanje so bila razdeljena preveč razpršeno in so bila po ocenah 
porabljena manj učinkovito. S prednostnim sofinanciranjem delovanja zvez športnih društev 
želimo ustvariti centre poslovodenja, ki bodo športnim društvom izvajala podporo pri 
poslovodenju oz. podporo pri ravnanju nekaterih ključnih poslovnih funkcij (trženje, finance in 
računovodenje, kadri, informatika, ...). 
 
S tem ukrepom želimo spodbuditi tudi hitrejši razvoj skoraj pozabljenih mestnih blagovnih 
športnih znamk (Olimpija, Slovan, Krim, Ilirija, Svoboda, ...), ki bodo doprinesle k 
pospeševanju uporabe vseh vrst športnih storitev (npr. večja prodaja vstopnic za tekmovanja 
društev, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih na državni in mednarodni ravni, večja prodaja 
športnih storitev na področju športne rekreacije za meščane in tudi turiste Ljubljane), 
večjemu številu športno aktivnih in večjemu številu navdušencev ljubljanskim športnih 
društev. Poleg tega bodo zveze športnih društev razvile sodobne poslovne modele, ki bodo 
športnim društvom omogočali večjo neodvisnost od javnih financ in jih s tem naredila bolj 
konkurenčne. 
 
 
 
 
 
AMANDMA št. 2: 
 
V 2. poglavju se pri proračunski postavki 081004 znesek v oklepaju »27.538 €« 
nadomesti z zneskom »42.538 €«, besedilo za zaklepajem pa se nadomesti z 
besedilom, ki se glasi:  
 
»Posebno pozornost bomo namenili stalnemu osnovnemu in dodatnemu (licenčnemu) 
usposabljanju strokovnih delavcev (trenerjev in učiteljev) za delo v športu ter 
strokovno organizacijskih delavcev. Sredstva so namenjena za sofinanciranje 
usposabljanja strokovnih delavcev, ki so vključeni v izvajanje programov športa v 
Mestni občini Ljubljana. Usposabljanje strokovnih delavcev (trenerjev in učiteljev) v 
višini 27.538 EUR sofinanciramo društvom na podlagi prejetih dokazil za preteklo leto. 
Usposabljanja strokovno organizacijskih delavcev v višini 15.000 EUR bo v okviru 
javne službe izvedla Agencija za šport Ljubljana. Sredstva so namenjena tudi izdajanju 
strokovnih publikacij o izvajalcih letnega programa športa v MOL in sofinanciranju 
izdajanja publikacij s strani društev.«. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
Amandma predlagam, ker želimo natančneje opredeliti pogoje za proaktivno sofinanciranje 
usposabljanj in izpopolnjevanj za strokovne kadre, ki delajo na področju poslovodenja. S tem 
bo MOL športnim društvom in njihovim zvezam omogočil pridobivanje znanj iz poslovodenja 
športnih organizacij. 
 
V MOL želimo z dopolnitvami letnega programa športa na področju usposabljanja in 
izpopolnjevanja strokovnih kadrov ustvariti pogoje za učinkovitejše uresničevanje javnega 
interesa na področju športa v MOL. V preteklih letih so se sofinancirala usposabljanja 
strokovnih delavcev, ki so se skoraj v celoti sofinancirala iz evropskega socialnega sklada in 
državnega proračuna.  
 
S tem ukrepom želimo sofinancirati manjkajoča strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja s 
področja poslovodenja športnih organizacij ter strokovnim delavcem omogočiti pridobitev 
znanj s področja poslovodenja športnih organizacij. 
 



S tem bomo spodbudili tudi hitrejši razvoj skoraj pozabljenih mestnih blagovnih športnih 
znamk (Olimpija, Slovan, Krim, Ilirija, Svoboda, ...), ki bodo doprinesle k pospeševanju 
uporabe vseh vrst športnih storitev (npr. večja prodaja vstopnic za tekmovanja društev, ki 
nastopajo v tekmovalnih sistemih na državni in mednarodni ravni, večja prodaja športnih 
storitev na področju športne rekreacije za meščane in tudi turiste Ljubljane), večjemu številu 
športno aktivnih in večjemu številu navdušencev ljubljanskim športnih društev. Poleg tega 
bodo zveze športnih društev razvile sodobne poslovne modele, ki bodo športnim društvom 
omogočali večjo neodvisnost od javnih financ in jih s tem naredila bolj konkurenčne. 
 
 
 
 
 
AMANDMA št. 3: 
 
V 3. poglavju se pri proračunski postavki 081003 Delovanje športnih društev in zvez 
ŠD, ustanovljenih za območje MOL, in podkontu 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam znesek »198.000« nadomesti z zneskom »183.000«. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
Amandma predlagam zaradi prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko 081004 
Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu (proaktivno 
sofinanciranje usposabljanj in izpopolnjevanj za strokovne kadre, ki delajo na področju 
poslovodenja). 
 
 
 
 
 
AMANDMA št. 4: 
 
V 3. poglavju se pri proračunski postavki 081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov in založniška dejavnost v športu znesek »27.538« nadomesti z zneskom 
»42.538« ter v isti proračunski postavki pod vrstico konta 4120 00 Tekoči transferi 
neprofitnim organizacijam in ustanovam doda nov podkonto: 
 

  4133 02 Tekoči transferi v javne zavode 15.000
    Agencija za šport 15.000

 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
Amandma predlagam, ker želimo natančneje opredeliti pogoje za proaktivno sofinanciranje 
usposabljanj in izpopolnjevanj za strokovne kadre, ki delajo na področju poslovodenja. S tem 
bo MOL športnim društvom in njihovim zvezam omogočil pridobivanje znanj iz poslovodenja 
športnih organizacij. 
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