14.12.2016

Vabilo na
2. sejo (dopisno) Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka (5. sestav)
Vabljeni člani Izvršnega odbora Športne zveze

Ta bo potekala od srede 14.12.2016 do ponedeljka 19.12.2016 do 9. ure

DNEVNI RED :
1. Osnutek Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2017

Osnutek letnega programa je v nadaljevanju vabila. Kot je bilo povedano na 1. seji IO ŠZ je potrebno naše
mnenje pred sklicem Sveta Zavoda za šport, ki predlog nato poda na Občinski svet v potrditev.
Prosim, da v razpisanem terminu dopisne seje sporočite na elektronski naslov
ales.murn@zsport-skloka.si
vaše stališče:
A: Član IO ŠZ _____ se strinjam s predlaganim besedilom osnutka Letnega programa športa v občini
Škofja Loka za leto 2017.
B: Član IO ŠZ _____ se NE strinjam s predlaganim besedilom osnutka Letnega programa športa v občini
Škofja Loka za leto 2017 in podajam naslednje pripombe:

Prosim, da se vsi odzovete na dopisno sejo.
Športni pozdrav
Blaž Pipp, predsednik
Športne zveze Škofja Loka

OSNUTEK
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/2002, 110/2002, 15/2003), Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/2014), 6. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje
LPŠ v Občini Škofja Loka (__________) in __. člena Statuta Občine Škofja Loka (______________) je Občinski svet
Občine Škofja Loka na svoji __ seji, dne, _________ sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2017

1. člen
(vsebina)
Občina Škofja Loka (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi proračunskimi
sredstvi, s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu ter na osnovi Pravilnika o postopku in merilih za
sofinanciranje LPŠ v občini Škofja Loka (v nadaljevanju: Pravilnik) z Letnim programom športa v občini Škofja Loka
(v nadaljevanju: LPŠ) za leto 2017 določi:
 obseg in vrsto področij športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
 višino sredstev občinskega proračuna in način sofinanciranja področij športa.
2. člen
(izvajalci LPŠ)
Pravico do sofinanciranja na področju športa imajo izvajalci LPŠ, kot so opredeljeni v 3. členu Pravilnika in hkrati
izpolnjujejo vse pogoje, ki so opredeljeni v 4. členu Pravilnika.
3. člen
(področja športa)
V letu 2017 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednja področja športa :
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (krajše: ŠVOM prostočasno):
1.1.1. Promocijski športni programi (MS, ZS, KRP, NSP),
1.1.2. Šolska športna tekmovanja (osnovne in srednje šole ter ŠZ),
1.1.3. Dodatne ure športne dejavnosti v osnovnih šolah,
1.1.4. Celoletni športni programi (športna društva),
1.1.5. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih (izvajalci LPŠ zasebnega prava).
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (krajše: ŠVOM usmerjeni):
1.4.2. Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
 Celoletni programi otrok (pripravljalne skupine: 6/7, 8/9 in 10/11 let),
 Celoletni programi otrok (tekmovalne skupine: 12/13 in 14/15 let),
 Celoletni programi mladine (tekmovalne skupine: 16/17 in 18/19 let),
 Dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda v ŠD.
1.5. Kakovostni šport (krajše: KŠ):
1.5.1. Uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa,
 Dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda v ŠD.
1.6. Vrhunski šport (krajše: VŠ):
1.6.1. Programi vrhunskih športnikov mednarodnega, svetovnega in/ali olimpijskega razreda v ŠD.
1.7. Šport invalidov (krajše: ŠI):
1.7.2. Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev (celoletni programi).
1.8. Športna rekreacija (krajše: RE):
1.8.2. Celoletni ciljni športnorekreativni programi,
1.8.3. Pilotski športni programi,
1.9. Šport starejših (krajše: ŠSta):
1.9.1. Skupinska gibalna vadba starejših.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
2.1. Nakup zemljišča in novogradnja športnega objekta,
2.2. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov:
 Neposredno vzdrževanje športnih objektov v občinski lasti,
 Vzdrževanje vseh športnih objektov, ki so pomembni za izvajanje LPŠ.
2.3. Subvencije uporabnikom športnih dvoran,
2.4. Podpora žičniški dejavnosti v občini.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
4.1. Delovanje športnih organizacij:.
4.1.1. Delovanje športnih društev in njihovih zvez,
4.1.2. Delovanje javnega zavoda za šport.

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
5.1. Mednarodne športne prireditve: Pokal Loka,
5.2. Druge športne prireditve (občinskega, regijskega, državnega pomena in udeležba na MT),
5.3. Občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu.
4. člen
(obseg področij športa)
Področja športa iz 3. člena se sofinancirajo:
 Športni programi: na osnovi določb Pravilnika,
 Športni objekti in površine za šport v naravi: kot je predvideno v 6. členu LPŠ,
 Razvojne dejavnosti: na osnovi določb Pravilnika,
 Organiziranost v športu: na osnovi določb Pravilnika in kot je predvideno v 6. členu LPŠ,
 Športne prireditve: na osnovi določb Pravilnika in kot je predvideno v 6. členu LPŠ,
5. člen
(posebna določila)
V letu 2017 se z LPŠ pri vrednotenju športnih programov, razvojnih dejavnosti, organiziranosti in drugih športnih
prireditev upoštevajo naslednja posebna določila:
 razvrščanje športnih panog opravi Komisija na način, kot je določeno s Pravilnikom. Izvajalcem v prvi (1.)
kakovostni skupini se prizna skupni korekcijski faktor: 3,000, v drugi (2.) skupini: 2,000, v tretji (3.) skupini
pa: 1,000. S skupnim korekcijskim faktorjem se pomnožijo seštevki točk v vseh priznanih programih ŠVOM
usmerjeni ter v KŠ in VŠ,
 določba Pravilnika o minimalnem številu skupin v različnih starostnih kategorijah (Pravilnik/Merila: Splošni
pogoji vrednotenja področja športnih programov; str. 10, alinea: 2) se v letu 2017 ne upošteva!
 izvajalcem vseh športnih programov, ki nimajo ustrezno usposobljenega/izobraženega kadra za strokovno
delo v športu, se število točk za strokovni kader za takšne programe korigira s faktorjem 0,000.
 v razpisanih športnih programih (3. člen; tč. 1.) se vsakemu izvajalcu PRAVILOMA prizna:
(pri društvih z večjim številom sekcij in pri klubih s tekmovalnimi ekipami v ženski in moški konkurenci se
omejitve upoštevajo glede na sekcijo oziroma spol).
 ŠVOM prostočasno v ŠD: največ trije (3) programi v starostnih skupinah: do 6, do 15 in do 19 let,
 ŠVO usmerjeni: največ trije (3) programi v starostnih skupinah: 6/7, 8/9 in 10/11 let,
 ŠVO usmerjeni: največ dva (2) programa v starostnih skupinah: 12/13 in 14/15,
 ŠVM usmerjeni: en (1) program v starostnih skupinah: 16/17 in 18/19 let,
 KŠ uporaba športnih objektov: en (1) program,
 RE celoletni ciljni programi: največ pet (5) programov,
 ŠSta skupinska gibalna vadba: največ pet (5) programov,
 Za športne programe, ki niso eksplicitno navedeni, pri prijavi števila programov NI OMEJITEV.
 pri športnih prireditvah (3. člen; tč. 5) se vsakemu izvajalcu prizna NAJVEČ:
 pet (5) športnih in/ali rekreacijskih prireditev.
 pet (5) različnih udeležencev mednarodnih tekmovanj (isti tekmovalec se ne upošteva dvakrat).
 vsem izbranim izvajalcem LPŠ se v skladu s Pravilnikom (11. člen, 1. alinea) dokončna višina dodeljenih
sredstev določi na svetu Zavoda in na osnovi pravila »plus – minus 15 %« (Merila: str. 7, 3. odstavek).
 pri vrednotenju promocijskih športnih programov in šolskih športnih tekmovanj se upoštevajo:
 korekcijski faktor MS, ZS, KRP: 0,200;
 korekcijski faktor NSP: 2,000;
 korekcijski faktor ŠŠT: 1,500.
V letu 2017 se na javnem razpisu za dodelitev sredstev iz naslova subvencije uporabnikom športnih dvoran Poden
in Trata uveljavljajo naslednji kriteriji:
 upoštevajo se izdani obračuni za najem ŠD Poden in ŠD Trata v letu 2016 (samo izvajalci LPŠ 2016),
 korekcijski faktor uporabe objekta:
o netekmovalni športni programi (ŠVOM prostočasno, ŠI, RE, ŠSta): korekcijski faktor: 1,000;
o tekmovalni športni programi (ŠVOM usmerjeni, KŠ) – vsi prostori: korekcijski faktor: 2,000;
o tekmovalni športni programi (ŠVOM usmerjeni, KŠ) – velika dvorana: korekcijski faktor: 3,000.
6. člen

(višina proračunskih sredstev)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine za leto 2017 in sicer:
2017
PODROČJE
šifra po

ŠPORTA

ŠPORTNI PROGRAMI

Pravilniku

sredstva

JR v %

abs. v %

29.422,00 €

9,40%

4,05%

14.398,00 €

4,60%

1,98%

1.4.2.

143.980,00 €

46,00%

19,80%

1.5.1.

18.780,00 €

6,00%

2,58%

Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MR, SR, OR)

1.6.1.

4,60%

1,98%

Pilotski programi povezovanja

1.7.2.

14.398,00 €
4.382,00 €

1,40%

0,60%

Celoletni ciljni športno rekreativni programi

1.8.2.

Pilotski športni programi

1.8.3.

31.300,00 €

10,00%

4,31%

ŠPORT STAREJŠIH

Skupinska gibalna vadba starejših

1.9.1.

3.130,00 €

1,00%

0,43%

RAZVOJNE
DEJAVNOSTI

Usposabljanje strokovnega kadra

3.1.

12.520,00 €

4,00%

1,72%

4.1.1.

21.597,00 €
19.093,00 €

6,90%

2,97%

6,10%

2,63%

ŠPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE
PROSTOČASNO in S
POSEBNIMI
POTREBAMI

Promocijski športni programi (MS, ZS, KRP, NSP)

1.1.1.

Šolska športna tekmovanja (ŠŠT)

1.1.2.

Dodatne ure športne dejavnosti v šoli (najemnina telovadnic OŠ)

1.1.3.

Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno

1.1.4.

Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih

1.1.5.

p. p.

Celoletni programi: pripravljalne skupine

ŠPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE
USMERJENIHV KŠ/VŠ

Celoletni programi: tekmovalne skupine: 12/13; 14/15
Celoletni programi: tekmovalne skupine: 16/17; 18/19

KAKOVOSTNI ŠPORT
VRHUNSKI ŠPORT
ŠPORT INVALIDOV
ŠPORTNA REKREACIJA

Uporaba športnih objektov
Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (DR)

Izpopolnjevanje strokovnega kadra

Delovanje športnih društev in njihovih zvez
ORGANIZIRANOST
ŠPORTNE PRIREDITVE Druge športne prireditve

5.2.

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV Z JAVNIM RAZPISOM:
ŠPORTNI PROGRAMI Obvezna rezerva v skladu s Pravilnikom
ŠPORTNE PRIREDITVE Občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu
Subvencija najemnine telovadnice OŠ Jela Janežiča
ŠPORTNI OBJEKTI

313.000,00 € 100,00%
5.3.

SKUPAJ DEJAVNOST ŠPORTNIH KLUBOV IN DRUŠTEV (p. p.: 4018019)

ŠPORTNI OBJEKTI

Nakup zemljišča za igrišča

2.1.

Projekti športnih objektov - novogradnje

2.1.

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - neposredno

2.2.

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - razpis

2.2.

Subvencije uporabnikom športnih dvoran

2.3.

Podpora žičniški dejavnosti v občini

2.4.

Delovanje zavoda za šport
ORGANIZIRANOST
ŠPORTNE PRIREDITVE Mednarodne športne prireditve - Pokal Loka

4.1.2.

SKUPAJ DRUGA PODROČJA ŠPORTA (p. p.: 4018020 - 4018026)

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:

5.1.

43,05%

8.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €

1,10%

330.000,00 €

45,39%

50.000,00 €
100.000,00 €
33.128,00 €
45.372,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
108.147,00 €
10.370,00 €

4018019

Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MLR, PR)

0,69%
0,55%

6,88%

4018024

13,75%

4018025

10,80%

4018026

2,75%

4018021

4,13%

3014009

14,88%

4018020

1,43%

4018022

397.017,00 €

54,61%

727.017,00 €

100,00%

7. člen
(načini zagotavljanja sredstev)
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:
 za izvedbo športnih programov, razvojnih dejavnosti, delovanja športnih društev, njihovih zvez ter drugih
športnih prireditev (3. člen; tč. 1., 3., 4.1.1. in 5.2.):
 na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih s pooblastilom župana z izbranimi izvajalci
podpiše direktor zavoda za šport.
 za izvedbo športnih programov – sredstva obvezne rezerve:












na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih s pooblastilom župana z izbranimi izvajalci
podpiše direktor zavoda za šport.
za športne prireditve – občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu (3. člen, tč. 5.3.):
 na osnovi sklepa Sveta zavoda za šport.
za športne objekte in površine za šport v naravi – nakup in novogradnja (3. člen: tč. 2.1.):
 na podlagi potrjenega proračuna občine, LPŠ in pogodbe z izbranim izvajalcem.
za športne objekte in površine za šport v naravi – investicijsko vzdrževanje (3. člen; tč. 2.2.):
 1. del: na podlagi potrjenega proračuna občine in pogodb z upravljavci/lastniki.
 2. del: na osnovi javnega razpisa in pogodb, ki jih s pooblastilom župana z izbranimi upravljavci
podpiše direktor zavoda za šport.
za športne objekte in površine za šport v naravi – subvencije športnih dvoran (3. člen; tč. 2.3.):
 na osnovi javnega razpisa in pogodb, ki jih s pooblastilom župana z izbranimi upravljavci podpiše
direktor zavoda za šport.
za športne objekte in površine za šport v naravi – podpora žičniški dejavnosti (3. člen, tč. 2.4.)
 na podlagi potrjenega proračuna občine in pogodbe z upravljavcem smučišča.
za organiziranost v športu – delovanje zavoda za šport (3. člen, tč. 4.1.2.):
 na podlagi ustanoviteljstva, potrjenega proračuna občine in LPŠ.
za mednarodne športne prireditve – Pokal Loka (3. člen; tč. 5.1.):
 na podlagi potrjenega proračuna, LPŠ in pogodbe z organizatorjem prireditve.
8. člen
(javni razpisi)

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2017 bo občinska uprava v skladu z določili Pravilnika in tega LPŠ izvedla
postopke v zvezi z izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2017 in sicer za:
 sofinanciranje športih programov, razvojnih dejavnosti, organiziranosti in drugih športnih prireditev,
 sofinanciranje subvencij uporabnikom športnih dvoran,
 investicijsko vzdrževanje športnih objektov in
 sredstva obvezne rezerve.
9. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
Občinska uprava preko Zavoda za šport spremlja izvajanje LPŠ. V kolikor se med letom ugotovi, da se sredstva LPŠ
zaradi neizvajanja programov ne bodo v celoti porabila, Komisija za izvedbo JR v interesu razvoja športa pripravi
predlog prerazporeditve sredstev, ki ga obravnava svet Zavoda in s sklepom potrdi župan.
10. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2017.
11. člen
(vsebinska povezanost)
Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ 2017, se uporabljajo določila Pravilnika.
12. člen
(veljavnost LPŠ)
LPŠ v občini za leto 2017 začne veljati _______________________________.
Številka:
Datum :
Občina Škofja Loka
Miha JEŠE
Župan

