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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MENGEŠ ZA LETO 2021

PRAVNA PODLAGA:

13. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in
82/20), 6. člen Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/17) in 17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 1/15).

PRIPRAVLJAVEC:

Marko Kocjan, občinska uprava; Olaf Grbec, zunanji strokovni sodelavec
za področje upravljanja športa

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Olaf Grbec, zunanji strokovni sodelavec za področje upravljanja športa

PRILOGI:
- Letni program športa v občini Mengeš za leto 2021 - predlog;
- Soglasje Odbora za šport z dne 29.1.2021.

OBRAZLOŽITEV:
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Mengeš na
podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1) opredeljuje Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) kot
dokument, ki za koledarsko leto, za katerega se sprejema, določi športne programe in področja, ki
so prepoznana kot javni interes občine v športu. LPŠ glede na razvojne načrte, prioritete v športu
ter razpoložljiva sredstva občinskega proračuna določa obseg in vrsto športnih programov ter
področij, ki jih bo Občina Mengeš sofinancirala v letu 2021.
Sprejem LPŠ za leto 2021 je pogoj, da bo občinska uprava pripravila in izvedla postopek javnega
razpisa (JR), s katerim bo sofinancirala izvajalce LPŠ. S tem bo operacionalizirala določbe Zakona o
športu in Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ, spodbudila športno dejavnost v
občini in pripomogla k zagotavljanju optimalnih pogojev za razvoj športa.
Predlog LPŠ za leto 2021 je na svoji seji dne 29.1.2021 obravnaval Odbor za šport Občine Mengeš
in podal soglasje k predlogu LPŠ za leto 2021.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

Finančne in druge posledice:
Višina sofinanciranja LPŠ v občini je odvisna od višine sprejetega proračuna lokalne skupnosti. Ker
je občina že doslej v občinskem proračunu namenjala sredstva za sofinanciranje programov športa
in rekreacije, sprejem in potrditev Letnega programa športa v občini Mengeš za leto 2021 v
ničemer ne spreminja dosedanjega načina sofinanciranja področij športa in nima dodatnih
finančnih posledic.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Letni program športa v občini Mengeš za leto 2021 v
predloženem besedilu.
Franc JERIČ
župan

