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V vednost:

- Obtinske svetnice in svetniki

- Zupan obdine Vra nsko
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Vransko, 15. maja 2018

Pobuda za dodelitev dodatnih sredstev za delovanje 5portnih druitev in vrhunskih Sportnih
posameznikov v obEini Vransko

Spoitovane obiinske svetnice, dragi svetniki, cenjeni iupan,

Na nedavni slavnostni akademiji ob 150-letnici podelitve tr5kih pravic in 20-letnici samostojne obdine

Vransko se je znova potrdila domneva, da so iportniki najboljii ambasadorji ne samo drZave, ampak

tudi lokalne skupnosti. Med nagrajenci obdine so s svojimi izstopajodimi doseiki v preteklem letu
izstopali prav iportniki, ki s svojo predanostjo, trdim delom in vol.io ime obdine Vransko nosijo ne

samo po Sloveniji, temvet tudi v svet.

Letos je za obiino Vransko posebno leto, ki so ga s itevilnlmi aktivnostmi zaznamovala tudi Sportna

druitva. Vetina od njih so v iztekajoiem iportnem letu pokazala izjemen napredek pri delu z mladimi
in pri promoclji zdravega naalna iivljenja, ki predstavlja in mora predstavljati enega od kljudnih

stebrov razvoja naie male obdine. Tudi zato ocenjujem, da bi lahko za zagotavljanje kontinuitete
kakovosti in dobrih temel.jev v prihodnjem letu, obtina ie letos poveiala sredstva, ki jih namenja za

delovanje na podrotju Sporta. Zavedam se, da je leto;nji razpis kontan in da so bila sredstva, ki so

bila za to namen.iena v proratunu, ie podel.iena, a po preuaitvi proratuna ugotavljam, da v njem so

manjSe rezerve, s katerimi bi lahko najboljiim druitvom in posameznikom namenili dodatna
sredstva, ki bi lahko kakovostno pripomogla k ie boljiim pogojem za njihovo udejstvovanje ter boljSo

Sportno in osebnostno rast mladih Sportnikov, karje zagotovo v interesu obdine Vransko.

Zavedam se, da je postopek dodeljevanja sredstev za razliine namene v obiini Vransko avtonomna
pravica obdinskega sveta in iupana in da kot krajan nimam neposrednih formalnih vzvodov za

predlaganje takinih sprememb. Upam pa, da boste mojo pobudo preutili in skuiali po svojih

najboljiih moaeh podpreti delovanje druitev in posameznikov na podrodju Sporta, ki so nas v
preteklih letih navdahnili s ponosom do kraja, v katerem iivimo in ustvarjamo.

Prijeten pozdrav,

Denis Oitir

z^ 6' 0s

\qri\
i\\

I

I

t
I

!/


