
 

 

Številka: 03208-4/2013-4 

Datum: 5. 11. 2013   

 

k  14. točki 

 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET     

Mestni trg 1 

1000 LJUBLJANA  
 

POROČILO 
 

Odbor za šport je na 11. redni seji, dne 5. 11. 2013 obravnaval gradivo za 29. sejo Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana in ob obravnavi točke 

Predlog Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega  

programa športa v Mestni občini Ljubljana 

 

in sprejel naslednji SKLEPE: 

Odbor za šport podpira predlog Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje 

izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana in ga predlaga Mestnemu svetu 

Mestne občine Ljubljana v sprejem skupaj z naslednjimi amandmaji.  
 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi za, 0 proti od 5 navzočih.   

  

         

1. AMANDMA:  

V 7. členu (prednostne športne panoge) se v prvem odstavku za besedo tenis doda vejica in beseda 

»teakwondo WTF« . 

 

O b r a z l o ž i t e v:  

Teakwondo WTF (World Taekwondo Federation) je borilna veščina, športna panoga, ki ima 

nacionalno panožno športno zvezo in spada med olimpijske športe. Razširjenost panoge, uspešnost 

športnikov in uvrstitve posameznikov na državnih in mednarodnih prvenstvih dokazujejo smiselnost 

prednostne razvrstitve športne panoge. 

 

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi za, 1 proti od 5 navzočih.   

 

 

2. AMANDMA: 
V 13. členu (pogoji za prijavo na razpis) se črta prva alineja, ki glasi »da je včlanjen v nacionalno 

panožno športno zvezo;« 

 

O b r a z l o ž i t e v:  

Člen se nanaša na izbor izvajalcev v programih: Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in Ciciban 

planinec. Menimo, da je naveden pogoj preveč selektiven. Z odpravo tega pogoja je omogočen večji 

izbor izvajalcev letnega programa športa na področju športne vzgoje otrok. 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi za, 0 proti od 5 navzočih.   



 

 

 

3. AMANDMA:  
V 17. členu (pogoji za prijavo na razpis) se črta prva alineja, ki glasi »da je včlanjen v nacionalno 

panožno športno zvezo;« 

 

O b r a z l o ž i t e v:  

Člen se nanaša na izbor izvajalcev v programu Naučimo se plavati. Menimo, da je naveden pogoj 

preveč selektiven. Z odpravo tega pogoja je omogočen večji izbor izvajalcev letnega programa športa 

na področju športne vzgoje otrok.  

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi za, 0 proti od 5 navzočih.   

 

 

4. AMANDMA: 
V 21. členu (pogoji za prijavo na razpis) se črta prva alineja, ki glasi »da je včlanjen v nacionalno 

panožno športno zvezo;« 

 

O b r a z l o ž i t e v:  

Člen se nanaša na izbor izvajalcev v programu šolskega športnega tekmovanja in študentskega 

športnega tekmovanja. Menimo, da je naveden pogoj preveč selektiven. Z odpravo tega pogoja je 

omogočen večji izbor izvajalcev letnega programa športa na področju športa mladine in študentov.  

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi za, 0 proti od 5 navzočih.   

 

 

5. AMANDMA:  
V 26. členu (pogoji za prijavo na razpis) se črta prva alineja, ki glasi »da je včlanjen v nacionalno 

panožno športno zvezo;« 

 

O b r a z l o ž i t e v:  

Člen se nanaša na izbor izvajalcev v Interesnem programu športne vzgoje otrok in mladine. Menimo, 

da je naveden pogoj preveč selektiven. Z odpravo tega pogoja je omogočen večji izbor izvajalcev 

letnega programa športa na področju športa otrok in mladine. 

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi za, 0 proti od 5 navzočih.   

 

 

6. AMANDMA: 

V 32. členu (prestopi registriranih športnikov) se na koncu stavka prvega odstavka doda vejica in 

naslednje besedilo: »na proračunsko postavko PU Oddelek za šport.« 

 

O b r a z l o ž i t e v:  

Sredstva iz naslova odškodnin se prednostno namenijo za razvoj novih kadrov na področju 

kakovostnega in vrhunskega športa.  

 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi za, 0 proti od 5 navzočih.   

 
Pripravila: 

Tatjana Zavašnik, višja svetovalka II 

 

 
  predsednica 

       dr. Marta BON 


