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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu ter 

pristojnim službam sledeča  svetniška vprašanja: 

 

Srce rekreativnega in vrhunskega športa predstavljajo športna društva, klubi in zveze, vsak s svojo 

vsebino in programom. Glede na teţke razmere nosilcev športa zaradi recesije je sofinanciranje 

programov s strani Mestne občine Ljubljana za njihov obstoj, razvoj in prihodnost ključnega pomena. 

 

Ţal pa je pot od začetnega koraka oz. samega razpisa do končnega koraka oz. prejema sredstev dolga 

pribliţno pol leta, kar nosilce programov športa pušča v negotovosti in jih sili k zadolţevanju, pri 

društvih, ki kredita ne morejo najeti, pa strokovni kader skoraj pol leta ne prejme plačila za 

opravljeno delo. 

 

MOL s sredstvi namenjenimi delovanju in razvoju športa v Ljubljani prav gotovo predstavlja 

pomemben vir financiranja društev in klubov v Ljubljani. Zato je sistemska ureditev večje hitrosti 

procesa odločanja in zagotavljanja sofinanciranja nujno potrebna. Klubi in zveze se zaradi 

dolgotrajnih postopkov drago zadolţujejo, to pa občutijo tudi starši otrok in člani teh organizacij. 

Tudi sponzorji imajo ob nejasni finančni konstrukciji društev, klubov in zvez onemogočen jasen 

poslovni koncept in uveljavitev svojega poslanstva in poslovnega interesa.  

V luči navedenega zastavljam naslednja vprašanja: 

  

1. Zakaj postopek od zadnjega dne roka za prijavo na razpis pa do dejanskega podpisa 

pogodbe med MOL in izvajalcem letnega programa športa traja več kot pol leta? 

2. Zakaj se razpis za tekoče leto ne objavi že v mesecu oktobru prejšnjega leta, pri čemer 

bi rok za prijavo izvajalcev letnega programa športa potekel pred koncem preteklega 

leta? 

3. Zakaj postopek ocenjevanja vlog traja več kot tri mesece? Kaj menite, ali bi se lahko 

rok skrajšal vsaj za tretjino z bolj smotrno in učinkovito organizacijo dela znotraj 

Oddelka za šport? 

4. Zakaj od izdaje sklepov s strani komisije pa do dneva, ko klubi, društva in zveze 

prejmejo sklepe, mine približno tri tedne? 

5. Kako zagotoviti pospešitev celotnega postopka izbire izvajalcev in ocenjevanja vlog, 

glede na to, da klubi, društva in zveze zaradi počasnih postopkov ne vedo s kakšnimi 

sredstvi bodo razpolagali, kar ovira oblikovanje finančne konstrukcije in izvedbo 

programskih načrtov? 
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