21. marec 2018

Vabilo na
8. sejo Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka in Strokovnega sveta Zavoda za šport

ki bo v sredo, 4. aprila 2018 ob 18,30 uri
v sejni sobi Zavoda za šport – ŠD Poden, Podlubnik 1c
Poleg članov Izvršnega odbora je vabljen tudi Marjan Luževič, predsednik Odbora za muzej športa.
Člani Nadzornega odbora imajo pregled dokumentov – poročil Športne zveze za leto 2017 ob 18. uri.

Predlog dnevnega reda :
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje IO ŠZ
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. dopisne seje IO ŠZ
3. Pregled in potrditev zapisnika 7. dopisne seje IO ŠZ
4. Delovanje Odbora za muzej športa
5. Potrditev sprememb Pravilnika o priznanjih športnikom
6. Obravnava analize finančnega položaja športne dejavnosti v občini (Občinski svet 2007)
7. Predlog Finančno materialnega pravilnika Športne zveze
8. Finančno poročilo Športne zveze za leto 2017
9. Program Športne zveze 2017-18
10. Informacija o razdelitvi sredstev obvezne rezerve za nepredvidene situacije športnih
programov v letu 2017
11. Informacija o poteku Športno rekreacijskih iger
12. Pobude in razno

Vabljeni tudi
- predsednik Nadzornega odbora ŠZ
- direktor Zavoda za šport
Prosim za zanesljivo udeležbo.
Gradivo bo posredovano po elektronski pošti in bo dano tudi na spletne strani ŠZ.
Športni pozdrav
Blaž Pipp, predsednik
Športne zveze Škofja Loka
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ZAPISNIK
5. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (5. sestav) ki je bila
dne 19.10.2017 ob 18.30 uri v sejni sobi Športne dvorane Poden, Podlubnik 1c.
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Blaž Pipp, Jurij Demšar, Ivan Hafner, Tine Radinja,
Pavle Oblak in Jože Hafner
Opravičeno odsotna članica IO : Aleksandra Kavčič
Prisotni predsednik Nadzornega odbora Športne zveze (NO) : Rudi Zadnik
Ostali prisotni : Igor Draksler (direktor Zavoda za šport)
Predsednik ŠZ Blaž Pipp je pozdravil vse prisotne, predlagal je in člani so soglasno sprejeli
DNEVNI RED :
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje IO ŠZ
2. Informacija vrednotenja športnih programov v občini za leto 2017
a. Dejavnost športa
b. Subvencija športnih dvoran
c. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
3. Pregled in seznanitev z izvedenimi programi Športne zveze za sezono 2016/17
4. Podelitev priznanj mladim športnikom in obračun stroškov priznanj v letu 2017
5. Informacija o ustanovitvi delovne skupine za izgradnjo telovadnice OŠ Šk. Loka mesto
6. Razpis za sredstva Obvezne rezerve za nepredvidene situacije športnih programov
7. Informacije :
a. O pridobljenih sredstvih na Fundaciji za šport
b. Zaključni prireditvi programa '40 let MALEGA SONČKA'
c. O zavarovanju odgovornosti vaditeljev in trenerjev – primer ŠZ Ljubljana
d. O poteku 37. Športno rekreacijskih iger
e. Sprejemu svetovne prvakinje Mance Notar
8. Pobude in razno
K 1. točki:
Člani so pregledali zapisnik 4. seje IO Športne zveze. Zapisnik se v 7. točki dopolni in se mu doda besedilo:
»Predsednik NO Rudi Zadnik opomni, da je potrebno izdelati manjkajoče pravilnike Športne zveze, ki so
po statutu zveze potrebni.«
Sekretar pove, da je osnutke od predsednika NO že prejel in so v pripravi. Prav tako člani IO opozorijo, da
še niso prejeli v pregled Pravilnik o priznanjih športnikom. Predlagajo tudi, da ga pregledajo člani Sveta
zavoda. Po omenjenih pripombah so člani IO soglasno sprejeli:
Sklep 1
Sprejme se zapisnik 4. seje Izvršnega odbora Športne zveze, skupaj z dopolnitvijo, sprejete na 5. seji IO.
K 2. točki:
Igor Draksler je podal informacijo glede vrednotenja športnih programov v občini za leto 2017. Omenil je,
da je sredstev nekoliko več, kot preteklo leto, da so nekatere dejavnosti (ženski rokomet) v težavah in da
je vrednotenje programov potekalo po novih merilih. Zaznati je pri nekaterih panogah podhranjenost, pri
drugih precenjenost. V nadaljevanju je podal še informacijo glede delitve subvencije uporabnikom športnih
dvoran in delitve sredstev na področju investicijskega vzdrževanja športnih objektov.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni in ugotovljeno je bilo:
- Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov bo nujno potrebno dvigniti javna sredstva. To
področje je precej zapostavljeno in športna infrastruktura je krepko podhranjena glede na potrebe
občanov in tudi v primerjavi z občinami po državi.
- Že v preteklosti je bilo na občinskem svetu predstavljeno, da je potrebno za dejavnost nameniti
360-380.000 € in da je nesprejemljivo, da se proračunska sredstva tako zelo zelo počasi dvigajo.
Analizo in gradivo, ki ga je pripravil za občinski svet takratni predsednik ŠZ Ivan Hafner sekretar
posreduje vsem članom IO.
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Glede na spremljanje dejavnosti tekom leta je direktor zavoda povedal, da je šla delitev sredstev
po novih merilih v pravo smer, da bodo sredstva porabljena v celoti brez vračil, da pa bo potrebno
nekatere procente LPŠ v prihodnje popraviti glede na letošnjo prakso. Prav tako je povedal, da
sredstva klubi in društva s stalno dejavnostjo v občini dobivajo sproti in ne šele po sprejemu delitve
na občinskem svetu.
Po končani razpravi so člani IO sprejeli:
-

Sklep 2
Člani IO ŠZ prejmejo analizo in gradivo za povečanje javnih sredstev za šport, ki ga je v letu 2007 prejel
občinski svet, ki jo posreduje sekretar ŠZ.
Sklep 3
Prisotni so informacijo o dodeljenih javnih sredstvih za šport v letu 2017 vzeli na znanje.
K 3. točki:
Člani so bili seznanjeni z izvedenimi rekreacijskimi programi Športne zveze za sezono 2016/17, ki jih
koordinira in s pomočjo zunanjih sodelavcev izvaja sekretar. Sezona je bila uspešna z več kot 50 izvedenimi
različnimi tekmovanji v 21 panogah. Sodelovalo je 293 ekip in 2.067 udeležencev.
Prisotni so informacijo o programih Športne zveze za sezono 2016/17 vzeli na znanje.
K 4. točki:
Prisotni so se seznanili s podelitvijo priznanj mladim športnikom in obračunom stroškov priznanj v letu 2017.
Izražena je bila ideja, da bi se vsi prejemniki plaket in svečanih listin v prihodnje objavili v brošuri, za kar bi
moral sodelovati z zvezo tudi Zavod za šport. Informacija se je vzela na znanje.
K 5. točki:
Tine Radinja je prisotne seznanil o ustanovitvi delovne skupine za izgradnjo telovadnice OŠ Šk. Loka
mesto. Skupina se je že sestala in je v fazi iskanja projektne rešitve.
Ivan Hafner pove, da sta Športna zveza in Zavod za šport v letu 2010 imenovala Odbor za športne objekte
2011 – 2016, kateremu je sam predsedoval. Glede na zadane naloge ostaja odprto področje : telovadnica
pri OŠ Škofja Loka mesto ter urejanje nogometnega igrišča v Puštalu in na Svetem Duhu. Ker je obdobje,
za katerega je bil odbor imenovan končano, je IO na predlog predsednika odbora Ivana Hafnerja sprejel
Sklep 4
Sprejme se ugotovitveni sklep, da je s koncem leta 2016 prenehal z delovanjem Odbor za športne objekte
2011 – 2016. IO ŠZ predlaga Svetu zavoda za šport, da tudi on sprejme razrešitev odbora.
V nadaljevanju te točke je bila podana informacija glede urejanja nogometnih igrišč na Svetem Duhu. Ob
utemeljeni pripombi, da se je premalo naredilo v smeri pridobitve 400 m steze za atletiko in da tudi občina
nima trenutno nikjer prostora za umestitev v prostor 400 m atletska steza, ki je nujno potrebna za osnovni
atletski trening teka, se je soglasno sprejel
Sklep 5
Izvršni odbor Športne zveze daje pobudo na Občino Škofja Loka, da v prostorskem planu (OPN) poišče
možnost umestitve 400 m steze za atletiko. Pri tem naj ji pomaga Zavod za šport s strokovnimi nasveti, ki
tako stezo lahko združuje z različnimi dejavnostmi, ki niso samo »nogometne«.
K 6. točki:
Direktor Zavoda za šport je seznanil prisotne o razpisu za sredstva obvezne rezerve za nepredvidene
situacije športnih programov. Pričakujejo se vloge, da bodo javna sredstva v višini 8.000 € tudi pravilno
porabljena. Informacija se je vzela na znanje.
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K 7. točki:
Vodstvo Športne zveze se je seznanilo z informacijami o :
a. Pridobljenih sredstvih na Fundaciji za šport
b. Zaključni prireditvi programa '40 let MALEGA SONČKA'
c. Zavarovanju odgovornosti vaditeljev in trenerjev – primer ŠZ Ljubljana
Pri tej informaciji so navzoči sprejeli
Sklep 6
Predsednik in sekretar ŠZ pripravita vprašalnik za društva, če so pripravljena sodelovati v skupnem projektu
zavarovanja odgovornosti vaditeljev in trenerjev za sezono 2018/19.
d. Poteku 37. Športno rekreacijskih iger
e. Sprejemu svetovne prvakinje Mance Notar
K 8. točki:
Predsednik NO Rudi Zadnik prosi predsednika Odbora za muzej športa, Marjana Luževiča, da se ob
prihajajoči otvoritvi muzejske sobe na Loškem gradu pripravi kratko poročilo o delu odbora in plan delovanja
odbora v prihodnje. Vsi člani so se s predlogom strinjali in predlagali, da se g. Luževiča povabi na naslednjo
sejo IO.

Seja se je zaključila ob 20.00 uri
Zapisal Aleš Murn
Predsednik ŠZ: Blaž Pipp

Zapisnike v vednost prejemajo po elektronski pošti :
-

Člani IO, NO in DK Športne zveze
Člani Sveta Zavoda za šport
Vodje športnih programov
Direktor Zavoda za šport
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ZAPISNIK
6. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport
ki je potekala od 15.12.2017 do 19.12.2017.
Na sklicani dopisni seji so glasovali vsi člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Ivan Hafner, Pavle Oblak,
Aleksandra Kavčič, Jurij Demšar, Tine Radinja in Jože Hafner.

PREDLAGANI DNEVNI RED :
1. Osnutek Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2018
Člani IO ŠZ so prejeli osnutek Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2018.
Glasovali so zgoraj navedeni člani IO.
Rezultat glasovanja: ZA je glasovalo 7 članov.
PROTI je glasovalo 0 članov.
Glede na rezultate glasovanja je mogoče ugotoviti, da so člani IO sprejeli naslednji
Sklep:
Strokovni svet Zavoda za šport se strinja s predlaganim besedilom osnutka Letnega programa
športa v občini Škofja Loka za leto 2018.
Zapisal Aleš Murn
Blaž Pipp, predsednik Športne zveze
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ZAPISNIK
7. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport
ki je potekala od 21.2.2018 do 26.2.2018.
Na sklicani dopisni seji so glasovali vsi člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Ivan Hafner, Pavle Oblak,
Aleksandra Kavčič, Jurij Demšar, Tine Radinja in Jože Hafner.
PREDLAGANI DNEVNI RED :
1. Predlog za najvišja občinska športna priznanja za leto 2017
Člani IO ŠZ so prejeli zapisnik in predlog Odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za
šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2017.
Podana je bila pripomba člana in sicer: Član IO ŠZ Ivan Hafner se NE strinjam s predlaganimi kandidati za
priznanja, plakete in svečane listine Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2017 in podajam
naslednje pripombe:
NAVEDENI ČLAN IO ŠZ IVAN HAFNER SEM TUDI V DU ŠKOFJA LOKA KOORDINATOR ŠPORTA,
KJER KOORDINIRAM DELO 16 SEKCIJ IN SEM TUDI PRIPRAVIL VLOGO ZA PODELITEV ZLATE
PLAKETE ZA BALINARSKO SEKCIJO V NAŠEM DRUŠTVU.
SEKCIJA USPEŠNO IN ORGANIZIRANO DELA ŽE 36 LET (TOREJ VEČ KOT 30 LET), KAR PO 11.
ČLENU PRAVILNIKA ZADOŠČA ZA ZLATO PLAKETO…..
SEVEDA OB UPOŠTEVANJU, DA JE DRUŠTVO UPOKOJENCEV KROVNO DRUŠTVO, SEKCIJE V
NJEM PA KOT DRUŠTVA IN KLUBI. KAR NEKAJ JIH JE BOLJE ORGANIZIRANIH IN Z BOLJŠIMI
TEKMOVALNIMI USPEHI-SEVEDA V SFERI STAROSTNIKOV- KOT MARSIKATERI ŠPORTNI KLUB ALI
DRUŠTVO.
TRDITEV, DA NAŠA VLOGA NE IZPOLNJUJE POGOJEV ZA PRIZNANJE, JE MILO REČENO
OZKOGLEDO BIROKRATSKO GLEDANJE, KI GA MORAMO PRESEČI!
ČE SPOMNIM: 38 LET NAZAJ, KO ŠE NISEM BIL UPOKOJENEC, AMPAK PREDSEDNIK TAKRATNE
ZTKO, SEM BIL BITKO, DA SMO SPLOH DOVOLILI DRUŠTVU UPOKOJENCEV NASTOPATI NA
TAKRATNIH SINDIKALNIH ŠPORTNIH IGRAH! (IN SEVEDA TUDI INVALIDOM, ŠTUDENTOM,
VOJAKOM, POLICAJEM ITD.)
ŽE OB PRIMERU NAŠE TINE UŠENIČNIK, SVETOVNE KOLESARSKE PRVAKINJE-REKREATIVKENISMO V NAŠEM PRAVILNIKU NAŠLI MOŽNOSTI, DA DOBI PRIZNANJE. TAKRAT JE DOBILA
POSEBNO PRIZNANJE.
TEDAJ SEM PREDLAGAL, DA V PRAVILNIKU ENAKOVREDNO MESTO DOBIJO TUDI ŠPORTNO
REKREATIVNE DEJAVNOSTI STAROSTNIKOV. A SE TO NI ZGODILO.
ZAVEDATI SE MORAMO, DA POSTAJAJO VPRAŠANJA ZDRAVJA IN SPLOH KVALITETE ŽIVLJENJA
VSE ŠTEVILČNEJŠE POPULACIJE STAROSTNIKOV POMEMBNO VPRAŠANJE NAŠE DRUŽBE.
TOVRSTNA SKRB JE SVETOVNI TREND!
UPAM, DA MOJE ZAHTEVE PO SMOTRNEM UREJANJU TEH VPRAŠNJ NISO SAD MOJEGA
SUBJEKTIVIZMA, MARVEČ OBJEKTIVNA NUJNOST.
S PREDLOGI NAGRAJENCEV SICER SOGLAŠAMO.
Glasovali so zgoraj navedeni člani IO.
Rezultat glasovanja: ZA je glasovalo 6 članov, PROTI je glasoval 1 član.
Glede na rezultate glasovanja je mogoče ugotoviti, da so člani IO sprejeli naslednji
Sklep:
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka se strinja s predlaganimi kandidati za najvišja občinska športna
priznanja za leto 2017.
Zapisal Aleš Murn
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Športna zveza Škofja Loka
Zavod za šport Škofja Loka
Datum: 15. december 2017
Odbor za muzej športa – poročilo o delu odbora
Odbor za muzej športa je bil ustanovljen v februarju 2010. Sestava odbora v letu 2010 je bila:
Ivan Križnar, Ivan Hafner, Boris Čajič, Peter Pipp, Jože Stanonik, France Podnar, dr. France
Štukl, Ana Kalan, Matjaž Bernik, Biljana Ristić, Marjan Luževič, zunanji sodelavec Pavel
Dobovšek. V zadnjih treh letih se je sestava nekoliko spremenila, saj smo v tem času izgubili
Petra Pippa, v odbor pa smo povabili nove člane – Majdo Hude, Avgusta Hartmana in Matjaža
Hafnerja. Ana Kalan in France Podnar sta medtem sodelovanje v odboru prekinila.
Osnovni cilj delovanja odbora je zbirati dokumente in predmete o zgodovini športa v Škofji
Loki in jih predstaviti v muzejski zbirki o športu, ki bo del Loškega muzeja. Temeljni cilj odbora
je vseskozi tudi prizadevanje za pridobitev ustreznih prostorov, in seveda postavitev muzejske
zbirke. V minulih letih, od februarja 2010 dalje, se je odbor sestal šestdesetkrat, osnovna tema
vseh sestankov pa je bilo zbiranje gradiv in dokumentov o športu.
V tem času so člani odbora opravili številne pogovore z nekdanjimi in tudi še vedno aktivnimi
športniki in delavci v športu, ob tem pa je nastajala zbirka dokumentov in predmetov za
muzejsko zbirko.
Do sedaj je odbor zbral predmete 140 darovalcev, prevzel pa jih bo Loški muzej, jih delno
razstavil, nekatere pa tudi hranil (depoji) v muzejsko zbirko.
Postavitev muzejske zbirke je odbor prepustil muzealski stroki, ker pa to predstavlja kustosinja
Biljana Ristič, ki je sicer tudi članica našega odbora, verjamemo, da bo postavila lepo zbirko.
V odboru se zavedamo, da glede na velikost razstavnih prostorov (3 sobe po 4x4m ) ne bo
mogoče razstaviti vseh gradiv, ker je tematika izredno obsežna – več kot 60 športnih
kolektivov, cca 1500 športnikov v teh kolektivih, časovno obsežno obdobje več kot 100 let,
številne prireditve, stotine entuziastov, ki so delali v športu, itd.
Upoštevati je treba tudi pristop muzeja k postavitvi zbirke, saj so obiskovalci pretežno od
drugod, mnogi obiskovalci pa so šolska mladina, zato mora biti postavitev zbirke tudi dovolj
privlačna.
Odbor za muzej športa to razume in sprejema, ob tem pa vztraja, da se v muzejski zbirki
oblikuje tudi digitalna (hranjena na računalniku) baza dokumentov, skeniranih prispevkov in
knjig o zgodovini športa, podatkov, fotografij, biografij in video intervjujev s predstavniki
loškega športa. Sodelavec odbora Pavel Dobovšek je skupaj s člani odbora pripravil 50
intervjujev, ki bodo del videoteke v muzejski zbirki.
Prav ta, računalniško hranjena zbirka dokumentov bo temeljni vir podatkov o zgodovini športa
v Škofji Loki. Z ogledom na ekranu bo dostopna vsakemu obiskovalcu muzeja, zbirko pa bo
mogoče sproti dopolnjevati. Loški muzej načrtuje, da bo dostop do teh podatkov mogoč tudi
na spletni strani Loškega muzeja.
Člani odbora so uspešno sodelovali pri zbiranju sredstev in donatorjev za postavitev muzejske
zbirke in v minulih treh mesecih zbrali cca 7.000 evrov, ki jih bo Loški muzej uporabil za nakup
opreme za muzejsko zbirko.
Odbor za muzej športa bo z delom nadaljeval tudi po otvoritvi muzejske zbirke.
Odbor se za dosedanje delo zahvaljuje Zavodu za šport in Športni zvezi, ki njegovo aktivnost
podpirata, posebna zahvala pa gre tudi organom občine Škofja Loka in županu Mihi Ješetu, ki
so tvorno sodelovali pri nastajanju muzejske zbirke o športu.
Marjan Luževič, predsednik odbora za muzej športa

Na podlagi sprejetih Meril za izbor in vrednotenje programov športa na seji Občinskega sveta dne 30.9.1999, sta
Svet Zavoda za šport Škofja Loka, dne 11.12.2000 in Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka, dne 21.11.2000
sprejela in s popravki (10.10.2001, 24.2.2003, 11.2.2005, 19.2.2008, 4.2.2009, 27.1.2011, __2017) dopolnila

PRAVILNIK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ, PLAKET IN SVEČANIH LISTIN
ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE OBČINE ŠKOFJA LOKA
1. ČLEN
Zavod za šport Škofja Loka in Športna zveza Občine Škofja Loka podeljujeta PRIZNANJA, PLAKETE in
SVEČANE LISTINE za posebne dosežke na področju športa, ki pomembno prispevajo k razvoju in uveljavitvi
športa, razvoju osebnosti športnikov, dvigajo kakovost življenja občanov in ugled Občine Škofja Loka, Zavoda za
šport in Športne zveze.
2. ČLEN
Priznanja, plakete in svečane listine Zavoda za šport (ZŠ) in Športne zveze (ŠZ) Občine Škofja Loka so namenjene
posameznikom, skupinam športnikov – občanom Škofje Loke in ekipam ter športnim društvom, ki so člani ŠZ
Občine za dosežene rezultate v športu ali za dolgoletno uspešno delo v športnih organizacijah.
ODBOR IN NJEGOVE NALOGE
3. ČLEN
Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin je 5-članski. Izvršni odbor (IO) ŠZ v odbor imenuje 3 člane,
svet ZŠ pa 2 člana.
Odbor izmed članov izvoli predsednika, ki skrbi za delo odbora. Predsednik je en mandat praviloma izmed članov
ŠZ, naslednji mandat pa izmed članov sveta ZŠ. Mandat članov odbora je 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni.
NALOGE ODBORA
4. ČLEN
-

obravnava razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin,
obravnava prispele predloge za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin,
izdela dokončen predlog kandidatov za podelitev priznanj,
pripravi predlog za podelitev plaket in svečanih listin in ga posreduje v sprejem IO ŠZ in svetu ZŠ
IO ŠZ in Svetu ZŠ pripravi vprašanja glede razpisa, zbiranja predlogov, podelitve in rešitve pritožb,
odbor sodeluje pri podelitvi priznanj, plaket in svečanih listin,
odbor se sestaja po potrebi. O svojem delu na sejah vodi zapisnik, ki se arhivira v strokovni službi ZŠ.
Pogoje za delo zagotavlja direktor ZŠ, ki tudi določi osebo za vodenje in izdelavo zapisnika na sejah odbora.

PRIZNANJE
5. ČLEN
ZŠ in ŠZ podeljujeta priznanja mladim športnikom osnovnih in srednjih šol ter drugim od 12. leta (od 6. razreda
OŠ) do 18. leta starosti, ki so dosegli posamezno ali ekipno razvrstitev :
do 4.(3)mesta na uradnih državnih, pokalnih državnih tekmovanjih, univerziadah ali na sredozemskih igrah
do 4.(3)mesta na mednarodnih tekmovanjih, kjer je sodelovalo najmanj 10 držav
do 5.mesta na uradnem evropskem prvenstvu ali pokalu

do 10.mesta na uradnem svetovnem prvenstvu ali pokalu.
Pri individualnih panogah doseženi rezultati smejo praviloma odstopati 10% od rezultata zmagovalca. Vsako leto
se podeli toliko priznanj mladim športnikom, kolikor je upravičencev do priznanj.
6. ČLEN
Predlog za priznanja mladim športnikom pripravita strokovna služba Zavoda za šport in Odbor za podelitev
priznanj pri ZŠ in ŠZ in je lahko vsako leto drugačno. Iz priznanja ali njegove spremljajoče listine mora biti razvidno,
komu se podeljuje in za katero leto.
7. ČLEN
Predloge kandidatov za priznanja podajo vodstva osnovnih in srednjih šol, društev in klubov na obrazcu, ki je
priloga in sestavni del tega pravilnika. Razpis za zbiranje predlogov objavita svet ZŠ in IO ŠZ vsako leto do
15.maja, predlogi se zbirajo do 10.junija, podelitev priznanj pa se opravi do konca junija za preteklo šolsko oz. za
preteklo koledarsko leto. Predlagatelji so dolžni obvestiti predlagane za prevzem priznanj in zagotoviti njihovo
prisotnost oziroma namestnike.

PLAKETA
8. ČLEN
Plaketa je pravokotne oblike, dolžine 8-12 cm in širine 6-9 cm, v bronasti, srebrni in zlati izvedbi. Na plaketi je
umetniško stilizirana Škofja Loka. Na ploščici pod plaketo je vgraviran napis: ZŠ in ŠZ, ime prejemnika in leto
podelitve. Fotokopija plakete je priloga temu pravilniku.
Letno se lahko podeli največ 5 bronastih, 4 srebrne in 2 zlati plaketi. Izjemoma se lahko podeli tudi večje število
plaket, če to zahtevajo doseženi rezultati aktivnih športnikov.
Donatorjem in sponzorjem, ki več let ob pomembnih dogodkih, tekmovanjih ali v večjem obsegu namenijo sredstva
škofjeloškim športnim organizacijam, se lahko podeli plaketa (bronasta, srebrna, zlata) in se ne šteje v kvoto po
2. odstavku tega člena.
Prejemnik priznanj lahko prejme naslednje (drugo, tretje…) priznanje po preteku dveh let. Posamično (bronasto,
srebrno, zlato) plaketo se lahko podeli samo enkrat.
9. ČLEN
BRONASTA PLAKETA se podeljuje :
- za večletno (najmanj 10 let) uspešno strokovno, organizacijsko, prostovoljno ali profesionalno delo v društvu,
klubu, na meddruštveni, medobčinski, področnih ali republiški ravni, ki ima pomen za razvoj določene športne
panoge ali športa na sploh v Občini Škofja Loka ali širši družbeni skupnosti. Prav tako se te vrste plaketa lahko
podeli tudi donatorju in sponzorju športnika, društva ali kluba.
- Bronasta plaketa se lahko podeli športniku, ki je vsaj 5 let dosegal dobre športne rezultate (praviloma 1.mesto
na področnem tekmovanju pri ekipnih športih in do 3. mesta pri individualnih športih), s katerimi je pomembno
prispeval svojemu društvu ali klubu k doseganju rezultatov na področnih športnih tekmovanjih.
- Bronasta plaketa se lahko podeli tudi aktivnemu športniku ali ekipi, ki je v koledarskem letu za katerega se
podeljujejo plakete dosegel-la :
11.do 15.mesto na olimpiadi ali svetovnem prvenstvu
1. do 3.mesto na posamezni tekmi svetovnega pokala
4.do 5.mesto na evropskem prvenstvu
3.mesto na evropskem pokalu, na univerziadi ali na sredozemskih igrah.
10. ČLEN
SREBRNA PLAKETA se podeljuje :
- za najmanj 20-letno zelo uspešno, strokovno, organizacijsko, prostovoljno ali profesionalno delo v društvu,
klubu, v občinskih, medobčinskih, področnih ali republiških asociacijah, ki ima pomen za razvoj določene ali

-

-

več športnih panog ali športa v celoti v Občini Škofja Loka ali širših družbenih skupnostih. Prav tako se te vrste
plaketa lahko podeli tudi donatorju in sponzorju športnika, društva ali kluba.
Športnikom, ki so najmanj 10 let dosegali zelo dobre športne rezultate na nivoju nad področnimi tekmovanji
(praviloma dosežek do 5.mesta pri ekipnih športih in do 10.mesta pri individualnih športih) in so s tem
pomembno prispevali k uveljavitvi društva ali kluba v višjem rangu tekmovanj.
Srebrna plaketa se lahko podeli tudi aktivnemu športniku ali ekipi, ki je v koledarskem letu za katerega se
podeljujejo plakete dosegel-la :
7.do 10.mesto na olimpiadi ali svetovnem prvenstvu
6.do 10.mesto na svetovnem pokalu v skupni razvrstitvi
1.do 3.mesto na svetovnem pokalu v posamezni disciplini
2.do 3.mesto na evropskem prvenstvu
2.mesto na evropskem pokalu, na univerziadi ali na sredozemskih igrah.

11. ČLEN
ZLATA PLAKETA se podeljuje :
- za najmanj 30-letno zelo uspešno, strokovno, organizacijsko, prostovoljno ali profesionalno delo v društvu ali
klubu v Občini Šk. Loka, na občinski, medobčinski, področni ali republiški ravni, ki ima pomen za razvoj športa,
doseženi rezultati pa uvrščajo športnike, društva in klube med najbolj napredne v panogi ali športu nasploh v
Sloveniji. Prav tako se zlata plaketa lahko podeli tudi donatorju in sponzorju športnika, društva ali kluba.
- Športnikom, ki so daljši čas dosegali rezultate, zaradi katerih so bili prejemniki bronaste ali srebrne plakete,
pa svoje delo nadaljujejo kot trenerji, svetovalci, vaditelji, funkcionarji v organih športnih društev, klubov ali
športnih asociacij.
- Zlata plaketa se lahko podeli tudi aktivnemu športniku ali ekipi, ki je v koledarskem letu za katerega se
podeljujejo plakete dosegel-la:
4.do 6.mesto na olimpiadi ali svetovnem prvenstvu
1.do 5.mesto na svetovnem pokalu v skupni razvrstitvi
1.mesto na evropskem prvenstvu ali evropskem pokalu, na univerziadi ali na sredozemskih igrah.
12. ČLEN
Bronasta, srebrna ali zlata plaketa se lahko podeli tudi športniku, ki je občan Občine Škofja Loka, pa je dosegel
navedene rezultate iz 9., 10.in 11.člena v društvih in klubih, ki niso članice ŠZ Škofja Loka.
Njegovi rezultati in zgled športnika mora pozitivno vplivati na razvoj športa v občini. Plaketo se lahko podeli tudi
občanu, ki je pomembno prispeval k izgradnji športnih objektov in površin v Občini, ki so pomembne za razvoj
športa, rekreacije in vsebinsko bogatijo možnost izkoriščanja prostega časa občanom.

SVEČANA LISTINA
13. ČLEN
Svečana listina je najvišje priznanje, ki ga podeljujeta ZŠ in ŠZ Občine Škofja Loka. Izdelana je kot umetniško
delo, ki ima simboličen motiv športa, krajine z našega okolja ali drugo in ponazarja namen podelitve svečane
listine.
V spodnjem delu je napis Svečana listina, ime in priimek dobitnika in namen podelitve.
Svečana listina se izroča uokvirjeno, njen motiv pa se lahko spreminja, s čimer se zagotovi unikatnost in umetniška
vrednost.
Letno se lahko podelijo največ tri svečane listine. V izjemnih primerih tudi več, če to zahtevajo kriteriji po doseženih
rezultatih, ob pomembnih obletnicah športnih društev ali za pomembne prispevke donatorjev in sponzorjev.
Predlog v tem primeru poda Odbor za priznanja, sklep za podelitev pa sprejmeta IO ŠZ in Svet ZŠ.
14. ČLEN
Svečane listine se podeljujejo posameznikom, športnim ekipam, društvom in klubom, ki so včlanjeni v ŠZ Škofja
Loka :

posameznikom se svečana listina podeli za več kot 30-letno izjemno, uspešno delo na strokovnem,
organizacijskem področju, vodenju društev, klubov in njihovih asociacij na vseh ravneh, če se je zato krepila
organizacijska trdnost, množičnost, tekmovalna sposobnost in ustvarjali boljši pogoji za delo in razvoj športa.
- Posameznikom ali športnim ekipam, ki so skozi najmanj 10-letno obdobje večkrat dosegli uvrstitve:
do 10.mesta na olimpiadi, na svetovnem prvenstvu ali svetovnem pokalu
do 5.mesta na evropskih tekmovanjih in
do 3.mesta na državnih tekmovanjih.
Da so z osebnim zgledom v tekmovalnem obdobju in po njem prispevali k uveljavitvi športne panoge in športa
v celoti, v Občini, regiji ali republiki.
- Društvom in klubom se podeli svečana listina za več desetletno (najmanj 50-letno) uspešno delo pri razvijanju
športne panoge, kvalitete športa in množičnosti, ki pomembno presega povprečje aktivnosti v Občini.
- Svečana listina se lahko podeli tudi posameznici, posamezniku ali ekipi za osvojeno 1.do 3.mesto na olimpiadi
ali na svetovnem prvenstvu.
Svečana listina se lahko podeli samo enkrat.
-

15. ČLEN
Kadar športnik v več letih dosega rezultate, na podlagi katerih mu je bila po merilih tega pravilnika podeljena
bronasta, srebrna, zlata plaketa ali svečana listina se povabi na podelitev plaket in svečanih listin in razglasi
njegove dosežene rezultate. Zavod za šport in Športna zveza občine Škofja Loka takemu športniku podelita
simbolično darilo z vpisanim osebnim posvetilom in letnico podelitve.
Simbolično darilo, priznanje se ob razglasitvi doseženega rezultata podeli tudi :
- mladim, perspektivnim športnikom, starim 18 do 21 let;
- za 1. do 3. mesto na amaterskih tekmovanjih evropskega ali svetovnega ranga.
PODELJEVANJE PRIZNANJ, PLAKET IN SVEČANIH LISTIN
16. ČLEN
Priznanja se podelijo na svečanosti ali športni prireditvi, ki jo priredijo ZŠ, ŠZ, osnovne in srednje šole Občine
Škofja Loka ob zaključku šolskega leta.
Plakete in svečane listine se podeljujejo na svečanosti, ki jo za ta namen pripravi ZŠ ali ŠZ ali v okviru posebne
prireditve praviloma v začetku leta za preteklo leto.
Vsi prejemniki plaket in svečanih listin so na podelitev vabljeni s primernimi povabili in najmanj en teden pred
podelitvijo.
17. ČLEN
Priznanja podelijo člani sveta ZŠ, IO ŠZ, predsednik odbora iz tega pravilnika, ravnatelji osnovnih šol in ravnatelji
srednjih šol, kjer so učenci v izobraževalnem procesu ali druge osebe, po sklepu na pristojnih organih ZŠ in ŠZ.
Plakete in svečane listine podelijo predsednik sveta ZŠ, predsednik ŠZ, župan Občine ali druga oseba po sklepu
organov ZŠ in ŠZ.
PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PRIZNANJA, PLAKETE IN SVEČANE LISTINE
18. ČLEN
Predlogi kandidatov za priznanja, plakete in svečane listine se pridobijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi
odbor vsako leto, do 15.maja oz. 10.decembra v lokalnih medijih.
Javni razpis objavita ZŠ in ŠZ na krajevno običajen način in ga pošljeta vsem članicam ŠZ v Občini Škofja Loka
skupaj z obrazcem »PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ, PLAKET IN SVEČANIH LISTIN« ZŠ in ŠZ Škofja
Loka. Obrazec je sestavni del tega pravilnika.
Predlagatelji za podelitev priznanj so strokovni delavci šol, organi ZŠ in ŠZ, skupine in posamezni občani. Za
plakete in svečane listine pa društva, klubi, organi ZŠ in ŠZ, skupine in posamezni občani.

Vsi podatki na obrazcu morajo biti dosledno izpolnjeni. Za resničnost podatkov je odgovoren predlagatelj. Predlogi
morajo biti dani v razpisnem roku, sicer se ne morejo upoštevati.
19. ČLEN
Predlogi kandidatov za priznanja morajo biti oddani do 10.junija, za plakete in svečane listine pa do 30.decembra
na Zavod za šport, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka.
V obrazložitvi predloga morajo biti navedeni in dokumentirani vsi elementi, ki opravičujejo predlog za posamezni
nivo po tem pravilniku. Nejasnih in splošnih obrazložitev odbor ne bo mogel upoštevati.
20. ČLEN
Odbor pregleda vse prispele predloge kandidatov za podelitev plaket in svečanih listin in izdela predlog, ki ga
pošlje v obravnavo in potrditev svetu ZŠ in IO ŠZ.
Odbor lahko predlog sprejme, zahteva od predlagatelja dopolnitev ali ga zavrne.
Svet ZŠ in IO ŠZ obravnavata predloge in sprejmeta sklep o podelitvi priznanj, plaket in svečanih listin. Njun sklep
je dokončen.
21. ČLEN
Stroške postopka, izdelave listin, plaket in podelitve krije ZŠ iz sredstev za nagrade, zagotovljenih v letnem
proračunu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. ČLEN
Za tolmačenje tega pravilnika je pristojen IO ŠZ Škofja Loka.
23. ČLEN
Ta pravilnik se uporablja od 1.12.2000.

ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA
Predsednik Sveta :
Marko PRIMOŽIČ

ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA
Predsednik : Blaž PIPP

Na podlagi sprejetih Meril za izbor in vrednotenje programov športa na seji Občinskega sveta dne 30.9.1999, sta
Svet Zavoda za šport Škofja Loka, dne 11.12.2000 in Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka, dne 21.11.2000
sprejela in s popravki (10.10.2001, 24.2.2003, 11.2.2005, 19.2.2008, 4.2.2009, 27.1.2011, __2017) dopolnila

PRAVILNIK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ, PLAKET IN SVEČANIH LISTIN
ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE OBČINE ŠKOFJA LOKA

Športnikom za rezultat
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Srebrna
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Bronasta
Bronasta
Bronasta
Bronasta
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Srebrna
Srebrna

Bronasta
Bronasta
Bronasta

Zlata
Srebrna
Srebrna
Bronasta
Bronasta

Zlata
Zlata
Zlata
Zlata
Zlata
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
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ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA
Predsednik Sveta :
Marko PRIMOŽIČ

Evropski pokal
Univerziada
Sredozemske igre
Zlata
Srebrna
Bronasta

ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA
Predsednik : Blaž PIPP

PREDLOG ZA PODELITEV PLAKETE ALI
SVEČANE LISTINE ZAVODA ZA ŠPORT IN
ŠPORTNE ZVEZE OBČINE ŠKOFJA LOKA V LETU 20__
Rok prijave je 30.december
Ime in priimek oz.naziv organizacije predlagatelja:

Točen naslov predlagatelja:

Za podelitev plakete oz.svečane listine predlagamo:
IME IN PRIIMEK oz. NAZIV:
KRAJ IN DATUM ROJSTVA:
STALNO PREBIVALIŠČE – poln naslov:

Kandidata predlagamo za (ustrezno obkrožite):
A – BRONASTA PLAKETA, za najmanj 5 letno delo na področju športa,
Za 11.do 15.mesto na olimpiadi ali svetovnem prvenstvu
Za 1.do 3.mesto na posamezni tekmi svetovnega pokala
Za 4.do 5.mesto na evropskem prvenstvu
Za 3.mesto na evropskem pokalu, univerziadi ali sredozemskih igrah
B – SREBRNA PLAKETA, za najmanj 10 letno delo na področju športa,
Za 7.do 10.mesto na olimpiadi ali svetovnem prvenstvu
Za 6.do 10.mesto na svetovnem pokalu v skupni razvrstitvi
Za 1.do 3.mesto na svetovnem pokalu v posamezni disciplini
Za 2.do 3.mesto na evropskem prvenstvu
Za 2.mesto na evropskem pokalu, univerziadi ali sredozemskih igrah
C – ZLATA PLAKETA, za najmanj 20 letno delo na področju športa,
Za 4.do 6.mesto na olimpiadi ali svetovnem prvenstvu
Za 1.do 5.mesto na svetovnem pokalu v skupni razvrstitvi
Za 1.na evropskem prvenstvu, evropskem pokalu, univerziadi ali
sredozemskih igrah
D – SVEČANA LISTINA, za več kot 20 letno delo na področju športa,
Za 1.do 3.mesto posameznika ali ekipe, osvojeno na olimpiadi ali
svetovnem prvenstvu
Za najmanj 50-letno uspešno delo društva ali kluba

Odbor lahko spremeni predlagano vrsto priznanja (ustrezno obkrožite):
DA

NE

Podatki o do sedaj sprejetih priznanjih na področju športa :
LETO
IN VRSTA PRIZNANJA

Dosežki oz. uspehi, zaradi katerih se kandidata predlaga za dobitnika plakete oz.svečane listine:

Obrazložitev – mora biti podrobno in kvalitetno zapisana :

Priloge predlagatelja:

V______________dne,______________
žig
Tiskano ime in priimek odgovornega za prijavo
_______________________________________
telefon za eventualno potrebne dodatne informacije
_______________________________________

podpis

Proračun občine Škofja Loka – skupaj področje športa
Pregled po letih, februar 2018
Eur
2000000

1849182
1791251

1800000
1600000
1400000
1108516

Naslov osi

1200000

956241
1000000 874258

Eur
680705

800000

727017

652065
618365

600000
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652065

749226

621065
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Eur
874.258
737.281
1.108.516
1.849.182
1.791.251
956.241
680.705
662.395
652.065
652.065
618.365
621.065
727.017
749.226

Letni program športa: Škofja Loka 2018

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2018
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine za leto 2018 in sicer:
2018
šifra po
PODROČJE ŠPORTA
ŠPORTNI PROGRAMI
Pravilniku
ŠPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE
PROSTOČASNO in S
POSEBNIMI
POTREBAMI

sredstva

JR v %

abs. v %

29.422,00 €

9,40%

3,93%

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

1.1.1.

Šolska športna tekmovanja

1.1.2.

Dodatne ure športne dejavnosti v šoli (najemnina telovadnic)

1.1.3.

Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno

1.1.4.

12.207,00 €

3,90%

1,63%

Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih

1.1.5.

2.191,00 €

0,70%

0,29%

1.4.2.

143.980,00 €

46,00%

19,22%

1.5.1.

18.780,00 €

6,00%

2,51%

p. p.

Celoletni programi: pripravljalne skupine: 6/7; 8/9; 10/11

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

Uporaba športnih objektov
Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (DR)

VRHUNSKI ŠPORT

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

1.6.1.

14.398,00 €

4,60%

1,92%

ŠPORT INVALIDOV

Pilotski programi povezovanja

1.7.2.

4.382,00 €

1,40%

0,58%

Celoletni športno rekreativni programi

1.8.2.

31.300,00 €

10,00%

4,18%

Skupinska gibalna vadba starejših

1.9.1.

3.130,00 €

1,00%

0,42%

3.1.

12.520,00 €

4,00%

1,67%

4.1.1.

21.597,00 €

6,90%

2,88%

5.2.

19.093,00 €

6,10%

2,55%

ŠPORTNA REKREACIJA
ŠPORT STAREJŠIH

RAZVOJNE DEJAVNOSTI Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
ORGANIZIRANOST
ŠPORTNE PRIREDITVE

Delovanje športnih društev in njihovih zvez
Druge športne prireditve

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV Z JAVNIM RAZPISOM:
ŠPORTNI PROGRAMI

Obvezna rezerva v skladu s Pravilnikom

ŠPORTNE PRIREDITVE

Občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu

ŠPORTNI OBJEKTI

313.000,00 € 100,00%
5.3.

Subvencija najemnine telovadnice OŠ Jela Janežiča

SKUPAJ DEJAVNOST ŠPORTNIH KLUBOV IN DRUŠTEV:

ŠPORTNI OBJEKTI

ORGANIZIRANOST
ŠPORTNE PRIREDITVE

4018019

Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MLR, PR)

41,78%

8.000,00 €

1,07%

5.000,00 €

0,67%

4.000,00 €

0,53%

330.000,00 €

44,05%
13,35%

4018025

10,48%

4018026

Projekti športnih objektov - novogradnje

2.1.

100.000,00 €

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - neposredno

2.2.

33.200,00 €

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - razpis

2.2.

45.300,00 €

Subvencije uporabnikom športnih dvoran

2.3.

30.000,00 €

4,00%

5019007

Podpora žičniški dejavnosti v občini

2.4.

30.000,00 €

4,00%

3014009

Rekreativni projekti

2.5.

55.000,00 €

7,34%

9018038

4.1.2.

110.356,00 €

14,73%

4018020

10.370,00 €

1,38%

4018022

5.000,00 €

0,67%

4018037

419.226,00 €

55,95%

749.226,00 €

100,00%

Delovanje zavoda za šport
Mednarodne športne prireditve - Pokal Loka
Mednarodne športne prireditve - Tek štirih mostov

SKUPAJ DRUGA PODROČJA ŠPORTA:

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:

5.1.
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OBČINA ŠKOFJA LOKA
Urad župana
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka  Tel.: 04/51 12 329  Fax: 04/ 51 12 301

Številka: 401-1/2007
Datum: 28.9.2007
OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠKOFJA LOKA
Zadeva: FINANČNI POLOŽAJ ŠPORTNE DEJAVNOSTI V OBČINI ŠKOFJA LOKA PROBLEMATIKA OBČINSKIH SREDSTEV ZA ŠPORTNO DEJAVNOST
Predlagatelj: Športna zveza Občine Škofja Loka, predsednik Ivan Hafner

1. Uvod
Športna zveza Občine Škofja Loka v priloženem besedilu predlaga povečanje sredstev za financiranje
športne dejavnosti na višino 2,42 % sredstev primerne porabe1 v letu 20082, v letu 2009 pa na višino
2,90 % sredstev primerne porabe. Po letu 2009 naj bi delež v višini 2,90 % primerne porabe za
financiranje športne dejavnosti ostale nespremenjen.
Glede na precejšnje povečanje proračunskih sredstev namenjenih za šport in rekreacijo v nadaljevanju
prikazujemo analizo stanja financiranja aktivnosti na področju športa in rekreacije v letih 2005 do
2008.
Občina Škofja Loka v skladu s predpisi in občinskim proračunom na področju športa in rekreacije
sofinancira naslednje aktivnosti:
- dejavnost športnih klubov in društev;
- Zavod za šport – strokovna služba;
- Pokal Loka;
- subvencija športne dvorane Poden;
- druge večje športne projekte, ki imajo značaj mejnika v zgodovini športa in
- investicije ter investicijska vzdrževanja.
V Tabeli 1 so v ta namen prikazana vsa proračunska sredstva, ki so bila v letih 2005 in 2006
realizirana, v letih 2007 in 2008 pa potrjena v proračunu Občine Škofja Loka za financiranje področja
športa in rekreacije.
V Tabeli 2 je za posamezno proračunsko leto prikazan delež primerne porabe, ki je namenjen za
športno dejavnost od leta 2005 do leta 2008.

Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO v -1.
2
Izračun primerne porabe za leto 2008 znaša 10.825.388 EUR. Za leto 2009 Ministrstvo za finance izračuna še ni
pripravilo izračuna, vendar znesek ne bo bistveno odstopal oziroma bo za nekaj % višji.
1

Tabela 1: Financiranje športne dejavnosti po letih
Pror.
postavka
Zavod za
šport Strokovna
služba
Dejavnost
športnih
klubov in
društev
Subvencija
Športna
dvorana
Poden
Drugi večji
športni
projekti
Investicije
in inv.
vzdrževanje

2005
(realizirano)

2006
(realizirano)

8.1.1.2.

17.364.046 SIT
72.458 EUR

18.632.249 SIT
77.751 EUR

2007
(sprejeto v
proračunu)
18.632.249 SIT
77.751 EUR

2008
(sprejeto v
proračunu)
18.632.249 SIT
77.751 EUR

8.1.1.1.

44.884.332 SIT
187.299 EUR

44.590.773 SIT
186.074 EUR

44.012.762 SIT
183.662 EUR

44.012.773 SIT
183.662 EUR

8.1.1.5.

5.000.000 SIT
20.865 EUR

5.000.000 SIT
20.865 EUR

5.000.000 SIT
20.865 EUR

5.000.000 SIT
20.865 EUR

8.1.1.4,
8.1.1.7,
8.1.1.8.
8.1.1.6
8.1.2.

8.476.810 SIT
35.373 EUR

12.762.986 SIT
53.259 EUR

2.949.968 SIT
12.310 EUR

1.499.667 SIT
6.259 EUR

133.782.214 SIT
558.263 EUR

95.695.920 SIT
399.332 EUR

213.500.000 SIT
890.920 EUR

111.000.000 SIT
463.195 EUR

Poleg zgoraj navedenih podatkov glede višine sredstev za investicije na področju šolstva je največja
investicija v letu 2007 in 2008 - izgradnja športne dvorane na Trati, ki je deloma financirana tudi na
proračunski postavki Izobraževanje – investicijski odhodki (2007: 208.646 EUR, 2008: 417.293
EUR). Iz navedene proračunske postavke se financira tudi izgradnja telovadnice OŠ Jela Janežiča
(2007: 417.293 EUR, 2008: 146.052 EUR).
Tabela 2: Delež sredstev primerne porabe namenjenih za športno dejavnost

Dejavnost
Športnih
klubov in
društev +
Subvencij
a
ŠDPoden

Pror.
post.

2005
(realizirano
)

*
%

2006
(realizirano
)

*
%

8.1.1.1
.
8.1.1.4
.
8.1.1.5
.

208.871EU
R

2,2
1

213.101
EUR

2,1
4

2007
(sprejeto v
proračunu
)
210.689
EUR

*
%

1,9
9

2008
(sprejeto v
proračunu
)
210.689
EUR

*
%

1,9
5

Opomba: * delež primerne porabe v posameznem proračunskem letu
Izračun primerne porabe za posamezno leto:
LETO 2005 – 9.454.376 EUR
LETO 2006 – 9.941.679 EUR
LETO 2007 – 10.540.681 EUR
LETO 2008 – 10.825.388 EUR

Podatki iz zgornje tabele prikazujejo, da delež sredstev namenjenih za šport in rekreacijo v letih 2007
in 2008 upade, zaradi vsakoletnega povečanja zneska primerne porabe.
Predlagano povečanje deleža sredstev za športne dejavnosti bi po zgoraj navedenih ocenah pomenilo
povečanje sredstev za financiranje športne dejavnosti za 49 % glede na višino sprejetih proračunskih
sredstev v letu 2007 (proračunska postavka 8.1.1.1. – dejavnost športnih klubov in društev in 8.1.1.5.

– subvencija Športna dvorana Poden). Glede na strukturo proračuna, večji obseg sredstev za športne
dejavnosti pomeni manjši obseg sredstev za druga področja, ceteris paribus3.
2. Obrazložitev finančnega položaja športne dejavnosti v Občini Škofja Loka
Ivan Hafner, predsednik Športne zveze Škofja Loka, je ob podpori Zavoda za šport Občine Škofja
Loka, klubov in ostalih društev pripravil analizo finančnega stanja športne dejavnosti v Občini Škofja
Loka. V priloženem gradivu je predstavil analizo in problematiko stanja na tem področju, sklepne
ugotovitve glede obsega sredstev namenjenih za financiranje dejavnosti v Občini Škofja Loka in
zaključne predloge sklepov.
V skladu s priloženim besedilom naj občinski svet obravnava posredovano gradivo.
3. Finančne in druge posledice
Finančna sredstva za dejavnost športa (proračunska postavka 8.1.1.1 - Dejavnosti športnih klubov in
društev in 8.1.1.5. - Subvencija Športna dvorana Poden) so za proračunski leti 2007 in 2008
predvidena v višini 210.689 EUR za posamezno proračunsko leto.
Predlagano povečanje sredstev iz 1.95 % deleža primerne porabe na 2.90% delež primerne porabe za
dejavnost športa pomeni povečanje sredstev za financiranje športne dejavnosti za 49 % glede na
absolutno višino sprejetih proračunskih sredstev v letu 2007. Da bi zadostili predlogu predlagatelja,
bi sredstva na navedenih dveh postavkah, ki naj bi se v letu 2008 združili v eno proračunsko postavko
8.1.1.1., znašala cca. 262.361 EUR v letu 2008 (24.46 % povečanje) v letu 2009 313.936 EUR (19.66
% povečanje glede na leto 2008 – 262.361 EUR).
Športna zveza Občine Škofja Loka Občinskemu svetu Občine Škofja Loka predlaga, da sprejme
naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Škofja Loka sprejme predlagane sklepe, navedene v prilogi k temu
gradivu v predloženem besedilu.

Igor DRAKSLER
ŽUPAN

Priloga:
- Finančni položaj športne dejavnosti v občini Škofja Loka - problematika občinskih sredstev za
športno dejavnost z dne 8.3.2006, 14.8.2006, 27.4.2007 in 28.9.2007

3

Predpostavka ceteris paribus pomeni, da se ena spremenljivka spremeni, vse druge pa ostajajo nespremenjene

FINANČNI POLOŽAJ ŠPORTNE DEJAVNOSTI V OBČINI ŠKOFJA LOKA
PROBLEMATIKA OBČINSKIH SREDSTEV ZA ŠPORTNO DEJAVNOST

Uvod
Ker se v zadnjih letih finančni položaj športa v naši občini vse bolj zaostruje, se stopnjuje pritisk delavcev v
klubih in društvih, da bi morala lokalna skupnost ta segment močneje podpreti. Tako je bila dana na 8.
Skupščini Športne zveze Škofja Loka junija 2005 pobuda, zahteva in sprejet sklep, da se na Občinski svet
Škofja Loka naslovi argumentiran apel za povečanje sredstev za dejavnost športa s strani Občine Škofja
Loka.
V imenu ŠZ Škofja Loka sem podpisani prevzel obvezo, da pripravim osnove za delovno gradiva za ta apel.
Uvodoma želim poudariti, da gre pri tem posredovanju za sredstva Občine, ki se nanašajo na dejavnost
športa, to je na izvajanje vseh vrst športnih programov preko klubov, društev, Športne zveze itd.
O sredstvih za investicije in investicijsko vzdrževanje v tem gradivu ni govora, saj je bila ta tematika predmet
obravnave in potrditve na 12. Seji Občinskega sveta Občine Škofja Loka dne 5. 5. 2005. Seveda pa sta obe
tematiki tako trdno povezani, da je le celovito reševanje obeh jamstvo za nadaljnji uspešni razvoj
športa v naši občini.

ANALIZA STANJA
V želji, da bi bila slika stanja financiranja športa kar se da objektivna, saj se zavedam, da je v Občini še
veliko pomembnih dejavnosti in velikih finančnih potreb, sem obdelal obsežno količino podatkov na
državnem in občinskem nivoju.
Iz statističnih podatkov Zavoda za šport Slovenije za obdobje leta 2000 do vključno leta 2004 in ŠPIC-a pri
MŠŠ za leto 2005 (za leto 2006 žal podatki še niso vneseni) sem obdelal financiranje naši občini primerljivih
lokalnih skupnosti – občin v državi, ki se nanašajo na športno dejavnost.
Podatke o financiranju športne dejavnosti v naši občini sem črpal iz Odlokov o proračunu za leta od 1992 do
leta 2006 in na seji OS 5. 4. 2007 potrjenega proračuna za leti 2007 in 2008.
Iz lastne dokumentacije (izvirajoče iz funkcij predsednika ZTKO in kasneje Športne Zveze ter košarkarskega
kluba v Šk. Loki), sem pridobil podatke o financiranju športa v Občini v minulih desetletjih.
Podatki Statističnega urada Slovenije so mi bili v pomoč pri ugotavljanju realnih vrednosti finančnih sredstev
za namene športa in za primerjavo finančno-gospodarske moči občin v Sloveniji.
Podatki iz Almanaha Slovenije pa so mi bili v pomoč pri ugotavljanju velikosti občin.
Po nasvetu strokovnih služb Občine sem uporabil in upošteval 27. 12. 2006 izdano odločbo Ministrstva za
finance »Primerna poraba občin, prihodek občin iz glavarine in finančna izravnava za leti 2007 in 2008«.
S primerjavo podatkov o primerni porabi med občinami so postale primerjave mnogo realnejše.
Na osnovi teh podatkov sem izbral nov vzorec 28 ih najbolj smiselno primerljivih občin.
Končno smo skupaj s strokovno službo preverili še, sicer uradno objavljene podatke, o višini sredstev, ki jih v
obravnavo vzete občine namenjajo za športno dejavnost. Veliko občin je v poročilu navajalo previsoke vsote
in je bilo treba višino sredstev podrobno preveriti, da so sedaj upoštevani podatki resnično realni in primerljivi
s podatkom naše Občine.
V priloženi tabeli v poglavju I so primerjave najpomembnejših kazalcev za 28 občin, kar vse je realna
osnova za oblikovanje zaključkov.
Glej prilogo »PRIMERJALNA TABELA KAZALCEV PRIMERLJIVIH OBČIN«
Namen tega gradiva ni, da bi podrobno predložil obsežno analitično materijo, pač pa v nadaljevanju navajam
najpomembnejše ugotovitve (poglavje I.), le te pa so osnova za predloge sklepov, ki jih športna sfera, zbrana
v Športni Zvezi Občine Škofja Loka in organih Zavoda za šport Škofja Loka (poglavje II.) posreduje v
obravnavo Občinskemu svetu Občine Škofja Loka.
Vse spodaj navedene ugotovitve – trditve lahko po potrebi podrobno dokumentiram.
I.

ANALITIČNE UGOTOVITVE

1.) Iz obdobja 2000 – 2005 sem podrobno obdelal podatke za leto 2005 (t. j. zadnje z že objavljenimi
uradnimi podatki) 28-ih z našo Občino primerljivih občin.
V tabeli sem iz podatkov o višini plač, višini dohodnine in stopnje zaposlenosti označil le večjo ali manjšo
stopnjo gospodarske razvitosti napram naši Občini.
Na sličen način sem ocenjeval tudi športno razvitost primerjanih občin, kjer sem vzel v obzir uspešnost v
najpomembnejših olimpijskih disciplinah, po posameznih občinah pa tudi posebno uspešnost v neolimpijskih
disciplinah.
Iz odločbe MF sem navedel korigirane koeficiente primerne porabe, ki upoštevajo gostoto naseljenosti
občine, gostoto cestnega omrežja, delež mladih do 15 let ter delež starejših od 65 let.

Iz iste odločbe so vzeti tudi podatki o višini korigirane primerne porabe za posamezno občino.
Podatke o sredstvih občin , ki jih namenjajo za dejavnost športa, t. j. za izvajanje vseh oblik programov
športa in rekreacije vključno z organizacijo prireditev, izobraževanjem kadrov v športu in event. izdajateljsko
dejavnostjo sem črpal iz ŠPICa, ki oblavlja podatke iz poročil klubov MŠŠ- u.
Žal se je izkazalo, da sicer uradni podatki niso zanesljivi. Zato smo skupaj s strokovno službo naše Občine
vse podatke podrobno preverili in ugotovili, da je le dobra polovica točnih, ostale so navajale previsoke
vrednosti.
Sedaj navedene vrednosti so primerljive z našimi deleži za športno dejavnost.
Podatek o višini sredstev za šport na prebivalca občine smo izračunali in rangirali, prav tako smo izračunali
in rangirali, kakšen delež primerne porabe namenja kaka občina za dejavnost športa.
Poudariti moram še, da sem iz prvotnega izbora občin za primerjavo zaradi velikosti in specialnih funkcij
izločil vse mestne občine, krog pa močno razširil z manjšimi, a še smiselno primerljivimi.
Iz vseh kazalcev prikazanih v tabeli sledijo ugotovitve :
Med 28 primerljivimi občinam je Občina Škofja Loka po številu prebivalcev šesta.
Naša Občina je po gospodarski razvitosti na robi prve četrtine, po športni razvitosti pa spada v vrh,
vsekakor je v zgornji desetin primerjanih.
Po višini primerne porabe je tako kot po prebivalcih na šestem mestu.
Po višini sredstev, ki jih namenja za športno dejavnost, je že na manj uglednem 13. mestu.
Še slabša je slika, ki kaže obseg sredstev za šport na občana, saj je že blizu repa primerljivih.
Po zelo pomembnem kazalcu, kolikšen delež svoje primerne porabe daje posamezna občina za
dejavnost športa, zaseda naša Občina zelo slabo 19. mesto.
Iz podatka, da v primerljivih občinah dajo za dejavnost športa povprečno 2767 sit (oz. 11,55 EUR), v
naši Občini pa 2233 sit (oz. 9,32 EUR), izhaja, da je (konkretno gre za leto 2005) naša Občina dala kar
19 % manj, oz skoraj petino manj.
Iz podatka, da občine dajejo povprečno 2,61 % priznane primerne porabe za dejavnost športa, naša
pa le 2,21 %, sledi, da daje naša Občina nad 15 % manjši delež za športno dejavnost.
2.) V naši občini (gre za »staro-veliko« občino) so društva in klubi v minulem četrt stoletnem obdobju pokrivali nad
50 % svojih potreb z občinskimi sredstvi. Iz podatkov Košarkarskega kluba (ki pa je bil po občinskem merilu med
prednostnimi športi) izhaja, da so ta sredstva kulminirala od 70 % v letu 1983, celo do 90 % v letu 1985 in nato
navzdol. Športni subjekti v občini so več kot polovico sredstev - v povprečju - prejeli od občine. Ob
zaostrenih gospodarskih pogojih (še v bivši državi, kakor tudi v pogojih tranzicije v samostojni državi Sloveniji) je ta
delež pred nekako 17 leti pričel močno upadati, potrebe društev in klubov (nova državna tekmovanja, višji nivo
športa je zahteval večje finančne vložke), pa so strmo naraščale.
3.) Sredstva za športno dejavnost v naši novi občini sem analiziral od vključno leta 1996 (prvo leto, ko so
bile izvršene že vse strukturne spremembe občinskih transformacij) do vključno leta 2007, torej za
dvanajstletno obdobje. Slika je naslednja:
Sredstva za športno dejavnost so rasla od 30,73 Mio sit v letu 1996 do 50,5 Mio sit v letu 2007. To
predstavlja kumulativni indeks 164,3.
Kumulativni indeks inflacije od 31.12.1995 do konca decembra 2006 pa znaša 196,5, do konca leta 2007 bo
predvidoma ca. 199.
Sredstva za športno dejavnost so torej v tem obdobju za skoraj eno tretjino (32,7) indeksnih točk
zaostajala glede na realno vrednost!
Delež teh sredstev od celotnega občinskega proračuna je –sicer z nihanji – padal od ca 2,5 % v letu
1996/97 do 1,8 % v letu 2004. V letu 2005 je bil delež za dejavnost športa še znatno nižji – 1,4 %, v letu
2007 pa le še 0,79 %. Po do sedaj sprejeti projekciji za leto 2008 pa bi bil delež le še 0,70 % !!
Tega kriterija zaradi prej omenjeni razlogov vnaprej ne bom več upošteval., ker je kriterij »primerne
porabe« dosti realnejši.
V obdobju zadnjih sedmih osmih let se giblje delež finančnih sredstev klubov in društev, ki jih za
dejavnost športa namenja naša Občina napram celotnim potrebam športa le še med 16 in 20 %.
Ta delež je pri naših klubih , ki se v državi uvrščajo v ožji kvalitetni vrh, še nižji od navedenega
povprečja, pri društvih in klubih, ki se ukvarjajo predvsem z mlajšimi kategorijami (šolska športna društva ,
ŠD Partizan itd.) pa je delež tudi znatno višji (absolutne vsote pa znatno nižje). Taka razdelitev je seveda v
skladu tako z Nacionalnim programom športa v Sloveniji, v skladu je z Zakonom o športu in tudi v skladu z
Merili za delitev finančnih sredstev za šport v Občini, ki jih je potrdil Občinski svet naše Občine v letu 1998.
Klubi in društva so zadnja leta prisiljeni povečevati članarine in mesečne prispevke (staršev) tudi za redno vadbo in
tekmovanja pri mladih in najmlajših kategorijah, saj sicer ne bi bilo mogoče realizirati potrebnega obsega in kvalitete
vadbe in tekmovanj. To pa dejansko pomeni, da mnogi manj premožni starši niso več v stanju vključevati svojih
otrok v zaželene športne aktivnosti, oz. jim koristno in zdravo zapolniti njihovega prostega časa.

5.) SKLEPNE UGOTOVITVE :
a. Realna vrednost občinskih sredstev za financiranje dejavnosti športa v naši občini se zmanjšuje.
b. Konkurenca med klubi in društvi za pridobivanje pokroviteljskih in sponzorskih sredstev v gospodarskih
organizacijah in iz različnih republiških ustanov je vse večja.
c.

Pri gospodarskih subjektih se profitno lastniška filozofija vse bolj utrjuje, konkurenčna bitka v gospodarstvu je
vse močnejša, uprav v gospodarstvu, ki bi bile sposobne prisluhniti potrebam kraja, pa je vse manj, kar vse je
vzrok, da športna sfera vse teže prihaja do pokroviteljskih in sponzorskih sredstev.

d. Vsa ta dejstva postavljajo športno dejavnost (tudi) v naši Občini v vse težji položaj, ki ponekod že
zmanjšuje določene programe, oz. ponekod pada kvaliteta v vrhunskem športu.
e. Da pa obseg športne dejavnosti , število udeležencev v športnih aktivnostih in kvaliteta v tekmovalnih športih v
globalu še niso v zaskrbljujočem upadu, se imamo zahvaliti dejstvu, da imamo že po tradiciji široko bazo
prostovoljnih organizatorjev in predanih klubskih delavcev, ki v dobro svojih soobčanov in svojih otrok
vztrajajo v športu. Toda zgoraj omenjena profitna filozofija pričenja najedati tudi ta segment športne baze.
f.

Potreba, da se mladim zagotovijo možnosti zdravega , poštenega in smotrnega razvoja, so vse večje
in nujne. Prav tako so večje tudi potrebe, da se odraslim, ki znaten del svojega delavnika prebijejo
pred ekrani raznih namenov, omogoči v prostem času zdrava telesna aktivnost.

g. Zlasti pri vključevanju mladih v športne aktivnosti bi se morali prizadevati, da deklarirana in v vseh
nacionalnih dokumentih o športu splošno priznana načela o brezplačnem omogočanju športa mladim,
v čim večji meri tudi zaživijo v praksi.
h.

Družba, sem spada seveda tudi občinska skupnost, ki odgovorno in dolgoročno gleda na zdrav razvoj
in zdravo življenje svojih članov, je dolžna podpirati vse dejavnosti, ki omogočajo zdravo telesno,
duhovno in duševno rast in sem brez dvoma spada široka športna aktivnost.

i.

Nesporno drži dejstvo, da se preventivno delovanje v športu pri rasti in razvoju mladih zelo močno
obrestuje – tudi v finančnem pogledu, če drugih še pomembnejših vidikov življenja tukaj niti ne
obravnavamo, kurativa pa je ne le strašno draga, marveč na žalost mnogokrat neuspešna!!

j.

Nesporno moramo ugotoviti v začetku omenjeno dejstvo :
Z realizacijo programa gradenj in obnove športnih objektov – program je pomladi leta 2005 potrdi OS
Občine Škofja Loka – ki je v teku, bomo dobili tako nujno potrebne dodatne športne površine. S tem se
bodo možnosti za dodatne dejavnosti in bolj kvalitetno delo močno povečale.
Močno se bodo povečali tudi stroški klubov in društev, če bodo hoteli te prostore intenzivno
uporabljati.
Brez dodatnih finančnih sredstev lokalne skupnosti teh stroškov klubi in društva preprosto ne bodo
zmogli.

II.

ZAKLJUČNI PREDLOGI

Glede na vsa zgoraj navedena dejstva vsi športni subjekti naše Občine, zastopani skozi Športno
zvezo Škofja Loka, oz. njen Izvršilni odbor ob soglasju in podpori Zavoda za šport Škofja Loka, ob
podpori športnih društev in klubov, apeliramo na OBČINSKI SVET OBČINE ŠKOFJA LOKA, da
sprejme naš predlog dvostopenjskega povečanja finančnih sredstev za športno dejavnost za
obdobje 2008 in 2009 in po sprejetih elementih tudi v bodoče.
Predlog upošteva po eni strani finančne probleme Občine, ki jih ima v ključnih letih svojega
gospodarskega in družbenega razvoja, upošteva pa tudi dinamiko vključevanja novo zgrajenih
športnih objektov (obnovljene in povečane športne površine v športni dvorani Poden, ki so že v
funkciji, ter novo telovadnico pri OŠ Jelka Janežiča, ter zlasti novo športno dvorano pri OŠ Cvetka
Golarja na Trati, katerih površine se bodo postopno vključevale v letih 2008 in 2009).
Definiranje predloga je naslednje:
Osnovno izhodišče je povprečen %–ni delež primerljivih občin, ki jih dajejo za dejavnost športa napram
povprečni primerni porabi, t. j. 2,61 %.

Ob minimalnem upoštevanju nadpovprečne gospodarske razvitosti naše občine - upoštevam faktor 1,02 in minimalnem upoštevanju visoko nadpovprečne športne razvitosti naše občine - upoštevam faktor 1,09 ,
dobimo spodnjo mejo primernega in potrebnega deleža sredstev za športno dejavnost v naši Občini:
2,61 x 1,02 x 1,09 = 2,90 %
Za leto 2008 je po odločbi MF povprečna primerna poraba v RS 482,13 EUR / prebivalca, za Občino Škofja
Loka pa : 482,13 x 1,001528 (korigirani kriterij primerne porabe za leto 2008) = 482,87 EUR / preb.
Ob predpostavki, da je število prebivalcev v naši občini še enako, bi bila višina sredstev za šport v letu 2008
: 482,87 x 0, 0290 x 22419 = 313.936 EUR
Glede na sorazmerno znaten dvig napram planu leta 2007 (210.786 EUR) - ta dvig znaša namreč 48,93
% - predlagamo, da se polovico tega dviga (t. j. 51.576 EUR) upošteva dejansko v letu 2008 (rebalans
plana na 262.361 EUR ), končni dvig pa bi dosegli v letu 2009, to pa je 313.936 EUR, korigiran z novim
izračunom predpisane primerne porabe in zadnjim podatkom o številu prebivalcev naše Občine.
V predlaganih vsotah so po sistemu občinskega proračuna zajete proračunske postavke :
8.1.1.1. - dejavnost športa,
8.1.1.5. - subvencija ŠD Poden in
8.1.1.4. - Pokal Loka
To so postavke, ki smo jih upoštevali v primerjalnih analizah in vse spadajo v dejavnost klubov in društev.
Za v bodoče predlagamo, da se postavki 8.1.1.1. in 8. 1. 1. 5 združita v postavki 8. 1. 1. 1. in se
skupna suma deli med društva in klube po kriterijih delitve, ki jih je potrdil Občinski svet.
Le postavka 8. 1. 1. 4. je smiselno lahko ločena.
Druge postavke v področju šport in rekreacija (razen seveda 8. 1. 1. 2. - Zavod za šport)
se pojavljajo občasno, ob posebnih prilikah ( Evropsko prvenstvo, 100 let športa i. t. d.), se po potrebi
obravnavajo in to ločeno.
Predlog sklepov :
Sklep 1. : V letu 2008 se za dejavnost športa nameni skupno
262.361 EUR in sicer:
V proračunski postavki 8. 1. 1. 1.
255.861 EUR
ter v proračunski postavki 8. 1. 1. 4. 6.500 EUR
Ta vsota predstavlja 24,46 %-ni dvig napram letu 2007
Sklep 2. : V letu 2009 in naprej se za dejavnost športa nameni 313.936 EUR
Ta vsota predstavlja 19,66 % - ni dvig napram letu 2008
To vsoto se ob stalnem deležu občine od določene primerne porabe , t. j. 2,90 % korigira
s spremenjenim izračunom primerne porabe, s spremembo koeficienta primerne porabe
občine in s spremembo števila prebivalcev naše Občine.
Sklep 3. : Društva in klubi morajo sredstva uporabljati v skladu s kriteriji in z letnim poročili posebej
prikazati sredstva, porabljena za športno vzgojo otrok in mladine (pogl. 1 Kriterijev
delitve).
.

Škofja Loka,
8. 3.2006,
14. 8. 2006
27. 4. 2007
28. 9. 2007
Gradivo pripravil :
Ivan Hafner, predsednik ŠZ Škofja Loka

Škofja Loka, 28. 9. 2007
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26. 12. 2007
ZAPISNIK
22. seje IO ŠPORTNE ZVEZE Škofja Loka, ki je bila 18. 12. 2007 ob 19 uri v klubski sobi v
ŠD Poden, Podlubnik 1c
PRISOTNI člani IO ŠZ: Ivan Hafner, Jože Stanonik, Saška Benedičič Tomat, Majda Bohinc, Janez
Dekleva
ODSOTNI : Sebastijan Rupar, Brane Celar - opravičeno
DRUGI PRISOTNI: Aleš Murn, sekretar ŠZ, Jure Svoljšak, odd.za družbene dejavnosti Občine
AD 3
Predsednik ŠZ je člane IO podrobno seznanil, da je bilo dolgotrajno vztrajno prizadevanje ŠZ in
predsednika ŠZ za povečanje občinskih finančnih sredstev za dejavnost športa uspešno zaključeno,
saj je OS Občine Škofja Loka na svoji 11. redni seji 15. novembra 2007 sprejel sklep, da se ta
sredstva za leto 2008 za 34 % dvignejo napram letu 2007. V dveh dodatnih sklepih je OS dopustil
obravnavo za še event. dodatni dvig teh sredstev, če bodo nadaljnje analize to potrebo potrjevale.
Klubi in društva pa bodo morali natančneje poročati o porabi teh sredstev za športno vzgojo otrok in
mladine (do 18 leta).
Člani IO so bili zadovoljni z doseženim uspehom in z informacijo predsednika ter so sprejeli :
Sklep 3 : IO ŠZ soglaša s poročilom – informacijo - predsednika ŠZ.
AD 4
a.) Glede na dejstvo, da sklep OS še ne opredeljuje višine teh sredstev za leto 2009 in za
naslednja leta (SISTEMSKI PRISTOP DO VSAKOLETNEGA OBLIKOVANJA VIŠINE TEH
SREDSTEV), so člani IO soglašali z mnenjem predsednika, da se z navedenimi prizadevanji
nadaljuje tudi v letu 2008.
Glede na dejstvo, da je predsednik za pripravo že dosedanjega gradiva porabil veliko časa in imel
nemalo stroškov, kar bo potrebno tudi, če se lotil nadaljnjih analiz, je bilo dogovorjeno, da bosta A.
Murn in J. Stanonik pripravila predlog nadomestila stroškov, avtor – predsednik - pa bo podal
prikaz direktnih stroškov, porabljenih za sedaj že realizirane projekt.
b.) Ker je bil eden osnovnih argumentov za dvig sredstev za šport potreba po močnejši podpori
športa otrok in mladih, OS v svojem dodatnem sklepu zahteva za to področje porabe bolj
transparentno poročanje, kjer bo razvidno, da se del sredstev za mlade resnično troši namensko.
Po daljšem tehtanju je prevladalo mnenje, da je potrebno že pred prvim poročanjem o teh
sredstvih za leto 2008, klube in društva z ustreznim dopisom podrobno seznaniti o načinu tega
poročanja, glede na sedanjo metodologijo poročanja.
Člani IO ŠZ so sprejeli sklep :
Sklep 4 : ŠZ (nosilec predsednik ŠZ) naj nadaljuje s prizadevanji za še nadaljnji dvig
občinskih sredstev za dejavnost športa za leto 2009 in naprej.

Datum, 24.6.2008

ZAPISNIK
11. SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA,
ki je bila v torek 17.6.2008 ob 18.15 uri v predavalnici OŠ Škofja Loka mesto, Šolska ulica 1, Škofja
Loka
…
POROČILO O DELU IZVRŠNEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA IZVRŠNEGA ODBORA
ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA ZA OBDOBJE JUNIJ 2007 – JUNIJ 2008
To poročilo se nanaša na delo Izvršnega odbora Športne zveze (IO ŠZ ) in njegovega
predsednika.
Dejavnost in potek rekreativnih tekmovanj in različnih akcij je podana v Poročilu o uresničevanju
programa športne rekreacije v letu 2007, kompleksen pregled dejavnosti in uspehov članic Športne
zveze Škofja Loka pa je podan v Poročilu o delovanju športnih organizacij v letu 2007.
V obdobju med 10. in 11. redno Skupščino ŠZ je IO ŠZ spremljal in usmerjal dogajanja na
področju delovanja svojih članic na mnogih neformalnih srečanjih in sestankih in šestih rednih in
eni korespondenčnih sejah …

Na 22. redni seji IO dne 18. 12. 2007
Predsednik je IO ŠZ obvestil, da je bilo prizadevanje športne sfere za povečanje občinskih
sredstev za šport končno kronano na 11. redni seji OS Občine Škofja Loka dne 15. 11. 2007 s
sklepom o 34 %- nem povečanju teh sredstev za leto 2008 in naprej. OS ni zaprl vrat niti za
nadaljnje povečanje, če bi analitični primerjalni kazali na tako nujnost. Pač pa je OS s sklepom
obvezal društva in klube, prejemnike teh sredstev za natančnejše poročanje zlasti o tem, Da so
bila sredstva porabljena (po merilih) za mlade.
Glede na gornje, je IO ŠZ sprejel sklep o nadaljnjem spremljanju parametrov o višini letnih
sredstev za dejavnost športa v primerljivih občinah, pa tudi o načinu poročanja društev in klubov.

Na osnovi 26. do 29. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Ur. l. št. 61/2006), Slovenskimi računovodskimi
standardi 33 (SRS 33), skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi ter na podlagi 15. člena Statuta
Športne Zveze Škofja Loka, je Izvršni odbor Športne Zveze Škofja Loka na svoji seji __________ sprejel
naslednji

PRAVILNIK O
FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o finančno materialnem poslovanju (v nadaljevanju pravilnik) je splošni akt Športne zveze Škofja
Loka (v nadaljevanju zveze), ki določa organiziranost, vodenje računovodstva, blagajniško računovodska
opravila, izdelavo računovodskih in poslovnih poročil v skladu z določili Zakona o društvih, slovenskih
računovodskih standardov za društva ter statutom zveze).
2. člen
Finančno, materialno in blagajniško poslovanje mora biti organizirano tako, da se z vodenjem poslovnih knjig
in evidenc zagotavlja kvalitetne informacije zunanjim in notranjim uporabnikom, organom in njihovim članom
informacije o rezultatih poslovanja ter podatke potrebne za sprejemanje odločitev v skladu z izvajanjem
društvene dejavnosti.
3. člen
V posameznih poglavjih pravilnika se obravnavajo
▪ splošne določbe,
▪ financiranje, načrtovanje in poraba sredstev,
▪ organizacija in vodenje računovodstva,
▪ knjigovodske listine in poslovne knjige,
▪ popis sredstev in obveznosti do virov sredstev,
▪ računovodski izkazi s pojasnili in poslovna poročila,
▪ hranjenje knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil,
▪ končne določbe.
II. FINANCIRANJE, NAČRTOVANJE IN PORABA SREDSTEV
4. člen
Zveza pridobiva sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov:
▪ dotacije iz proračunskih, lokalnih in drugih javnih sredstev,
▪ dotacije drugih fundacij, skladov in ustanov,
▪ dohodki od pridobitne dejavnosti,
▪ dohodki od drugih dejavnosti,
▪ dohodki od prireditev za humanitarno dejavnost,
▪ donacije oz. sponzorstva drugih pravnih in fizičnih oseb,
▪ darila in volila,
▪ drugi dohodki,
▪ prostovoljno delo članov.
Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena. Vsaka delitev premoženja zveze med njene članice je
nična.
5. člen
Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga sprejme
Izvršni odbor zveze. S finančnim načrtom se predvidijo prihodki, ki so razporejeni po virih sredstev, ter njihova
razporeditev po namenih porabe.
III. ORGANIZACIJA IN VODENJE RAČUNOVODSTVA
6. člen
Vsa računovodska dela za Zvezo opravlja pooblaščena oseba – zunanji računovodski servis.
7. člen
Računovodski delavec je dolžan skrbeti, da se pri poslovanju zveze pravilno uporabljajo veljavni predpisi.
Odgovoren je za:

1

▪
▪
▪

pravilno in ažurno vodenje knjig,
pravočasno sestavo letnega poročila in drugih informacij,
pravočasno zaključevanje poslovnih knjig

8. člen
Zveza vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za potrebe društev.
Računovodski delavec oz. pooblaščena oseba za zvezo vodi naslednje poslovne knjige in evidence:
▪ glavno knjigo z vodenjem terjatev in obveznosti;
▪ blagajniško knjigo;
▪ računovodstvo osnovnih sredstev;
▪ računovodstvo plač;
▪ pomožne evidence, kot so zaloge materiala, trgovskega blaga, drobnega inventarja v uporabi.
9. člen
Poslovne spremembe se v poslovne knjige evidentirajo ročno ali na medijih avtomatske obdelave podatkov
in se zaključujejo in shranjujejo ob koncu dnevnega poslovanja. Blagajniški maksimum se določi s sklepom
izvršnega odbora zveze.
10. člen
Register osnovnih sredstev se vodi na osnovi predpisov ročno ali v posebnem računalniškem programu po
nahajališčih z inventarnimi številkami, nabavno vrednostjo, datumom nabave, vrednostjo letne amortizacije
in prevrednotenjem.
11. člen
V računovodstvu plač delavcev se vodi ročna ali računalniška evidenca za vsakega delavca zveze ter za
prejemnike avtorskih honorarjev in izplačil po podjemnih pogodbah.
12. člen
Knjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah. Še neknjižene in knjižene
knjigovodske listine se morajo nahajati na sedežu zveze oziroma kjer se vodijo poslovne knjige.
Nastale poslovne spremembe se v poslovne knjige knjiži po načelih skrbnosti in ažurnosti. Knjigovodstvo je
ažurno, če so knjiženja v posameznih poslovnih knjigah opravljena v naslednjih rokih:
1. knjiga blagajne:
dnevno
2. knjigovodstvo glavne knjige s saldakonti:
do konca meseca za pretekli mesec
3. obračuni plač in nadomestil zaposlencem:
do 16. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec
4. poročilo o rezultatih in kumulativah:
do konca meseca za pretekli mesec
13. člen
Vsa dela morajo biti v računovodstvu opravljena v rokih navedenih v prejšnjem členu. Navedeni roki ne veljajo
pri zaključku poslovnega leta, le-te določi odgovorna oseba v skladu z zakonodajo.
14. člen
Zveza opravi ob koncu koledarskega leta popis vseh stalnih in gibljivih sredstev ter dolgov. Popis je potrebno
opraviti tudi z dnem začetka oz. prenehanja opravljanja dejavnosti in z dnem nastanka statusne spremembe.
15. člen
Po končanem poslovnem letu je potrebno knjige zaključiti in jih arhivirati v skladu z zakonskimi predpisi.
16. člen
Poslovne knjige smejo pregledovati organi in organizacije, ki so za pregledovanje pooblaščeni na podlagi
zakona, ter nadzorni odbor zveze.
IV. KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE KNJIGE
17. člen
Vsaka poslovna sprememba, nastala pri sredstvih in njihovih virih, odhodkih, prihodkih ali rezultatu poslovanja
se sme knjižiti samo na podlagi pravilnih in verodostojnih listin. Knjigovodske listine morajo biti takšne, da
nedvoumno kažejo nastale poslovne spremembe in da vsebujejo ustrezne podatke za knjiženje, temeljiti pa
morajo na predhodno pravilno likvidirani pisni dokumentaciji.
18. člen
Knjigovodske listine ni dovoljeno popravljati, brisati ali radirati. Če nastane potreba po spremembi
knjigovodske listine, se mora le-ta izvršiti tako, da so na listini razvidni prvotni in novi podatki in podpis osebe,
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ki je izvršila popravek knjigovodske listine. Sprememba knjigovodske listine, namenjena zunanjim
uporabnikom, se ne izvede po prejšnjem določilu, temveč se mora taka listina stornirati in izdati nova.
19. člen
Verodostojna knjigovodska listina mora biti sestavljena na način in v rokih, ki jih določajo predpisi.
20. člen
Za kontrolo knjigovodskih listin, ki so osnova za nastanek poslovne spremembe ter knjigovodskih listin, ki so
osnova za knjiženje, je zadolžen zastopnik zveze oziroma od njega pooblaščena oseba.
Knjigovodske listine, ki so podlaga za izplačilo preko transakcijskega računa in imajo za posledico finančne
obveznosti, po izvršeni kontroli likvidira še zastopnik zveze oz. od njega pooblačena oseba.
21. člen
Pooblaščena oseba za kontrolo knjigovodskih listin s svojim podpisom potrdi pravilnost, točnost in zakonitost
knjigovodske listine kot dokumenta, ki dokazuje poslovno spremembo. Z imenovano kontrolo se preverja
predvsem:
▪ ali je poslovna sprememba nastala v obliki in obsegu kot je navedeno v dokumentu;
▪ ali so cene v knjigovodski listini pravilne in v skladu z dogovorom oziroma pogodbo;
▪ ali so odbitki pravilno izvršeni;
▪ ali je rok plačila naveden na listini istoveten z dogovorjenim rokom ter
▪ da niso na knjigovodski listini zaračunani kakršni koli stroški, ki so v nasprotju z dogovorom.
Pooblaščena oseba s podpisom potrdi verodostojnost knjigovodske listine.
22. člen
Z likvidacijo knjigovodskih listin, ki so podlaga za izplačilo preko transakcijskega računa, se ponovno preverja
verodostojnost knjigovodske listine ter:
▪ formalno računska pravilnost listine;
▪ ali so listini priloženi vsi dokumenti, ki dokazujejo nastanek poslovne spremembe;
▪ ali je listino predhodno potrdil zastopnik zveze oz. od njega pooblaščena oseba za kontrolo listine.
23. člen
Knjigovodske listine podpiše zastopnik zveze ali od njega pooblaščena oseba.
24. člen
V knjiženje se računovodski službi dostavljajo samo verodostojne listine.
V. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
25. člen
Zveza mora na koncu obračunskega obdobja popisati sredstva in dolgove. Najmanj enkrat letno je treba
preveriti ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem.
26. člen
Popis sredstev in njenih virov zveza opravi najmanj enkrat letno oziroma po stanju na dan 31. decembra.
Predmet popisa so vse vrednosti, izkazane v poslovnih knjigah.
Popis se opravi tudi:
▪ ob ukinitvi;
▪ ob statusnih spremembah;
▪ ob prevzemu ali izročanju dolžnosti oseb, ki upravljajo z materialnimi ali denarnimi sredstvi;
▪ v drugih primerih in če to zahteva območni odbor društva.
27. člen
Popis opravi komisija, ki jo imenuje zveza s sklepom. V sklepu o imenovanju tudi določi, do kdaj morajo
opraviti popis. Glede na naravo in obseg dela zveza lahko imenuje več popisnih komisij.
28. člen
Komisija za popis ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in člani ne morejo biti delavci, ki
opravljajo naloge v zvezi z materialnimi in denarnimi vrednostmi.
29. člen
Popisna komisija dela po navodilih, ki jih za popis posebej izda zastopnik zveze oz. od njega pooblaščena
oseba. V navodilih morajo biti opisana vsa dejanja, ki jih mora komisija opraviti pred popisom, med njim in po
njem. Popisne liste podpišejo člani popisne komisije in osebe, ki odgovarjajo za popisana sredstva.
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30. člen
Člani komisije za popis so odgovorni za resničnost s popisom ugotovljenega stanja, za pravilno sestavitev
popisnih listov, za pravočasnost popisa in pravilnost poročila o popisu. Popis stanja sredstev in njihovih virov
se opravi na popisnih listih.
31. člen
V popisne liste je potrebno vpisati ime in vrsto sredstev, mersko enoto in inventarno številko za posamezno
materialno sredstvo, vrednost in dejansko količinsko stanje.
Delo pri popisu obsega:
▪ ugotavljanje, merjenje, preštevanje in natančnejše opisovanje materialnih vrednosti v naravi in
vpisovanje teh podatkov v popisne liste;
▪ vpisovanje knjigovodskih podatkov v popisne liste;
▪ vrednostno obračunavanje popisanih materialnih vrednosti,
▪ ugotavljanje razlik med dejanskimi stanji, ugotovljenimi s popisom, in stanji, izkazanimi v
knjigovodstvu, ugotavljanje neskladja;
▪ druga dejanja, ki so nujna za popis sredstev in njihovih virov.
Podatki iz knjig oziroma ustreznih evidenc o količinah in vrednostih se vpišejo v popisne liste šele po popisu
sredstev. Po popisu je dovoljeno popraviti samo očitne napake.
32. člen
Popis terjatev in obveznosti se opravi najmanj enkrat letno oziroma po stanju na dan 31. decembra.
Popisna komisija mora za vsako terjatev in obveznost ugotoviti:
▪ ali je podana podlaga in ali je pravilno ugotovljena njena višina ter zakaj terjatev ni bila pravočasno
izterjana;
▪ ali so terjatve oziroma obveznosti krite s plačilnimi instrumenti za zavarovanje plačil;
▪ ali je bil uveden postopek za izterjavo terjatev, katerih rok je potekel itd.
Če komisija ugotovi, da posamezne terjatve niso izterljive ali ni vzrokov za izterljivost, da so zastarane ali
vrednostno zanemarljive in postopek izterjanja ekonomsko ni upravičen, mora to v svojem poročilu posebej
izkazati.
33. člen
Popis gotovine in drugih vrednostnih papirjev se opravi z vpisovanjem zneskov, dobljenih s preštevanjem. Te
vrednosti se izkažejo v posebnih popisnih listih, in sicer po vrstah gotovine. Pri popisu gotovine je obvezna
prisotnost blagajnika.
Popis denarnih sredstev na transakcijskem računu se opravi na podlagi izpiskov o stanju sredstev na teh
računih.
34. člen
Po končanem popisu mora komisija za popis sestaviti poročilo o popisu. Poročilo obsega popisne liste ter
poročilo komisije.
35. člen
Izvršni odbor obravnava popisni elaborat, sprejme sklep o dejstvih popisa in o načinu knjiženja ter ga predloži
za knjiženje računovodstvu najkasneje do 31. januarja naslednjega leta.
VI. RAČUNOVODSKI IZKAZI S POJASNILI IN POSLOVNA POROČILA
36. člen
Poslovno leto je enako koledarskemu. Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporablja
standard za društva SRS 33 oz. splošni računovodski standardi.
37. člen
Računovodstvo sestavi letno poročilo v skladu z roki in predpisi, ki jih določa Zakon o društvih. Letno poročilo
je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, pojasnil k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida
ter poročila o poslovanju.
38. člen
Zveza sestavi na koncu koledarskega leta bilanco stanja in izkaz poslovnega izida kot to opredeljuje SRS 33.
VII. HRANJENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, POSLOVNIH KNJIG IN LETNIH POROČIL
39. člen
Knjigovodske listine in poslovne knjige je potrebno hraniti kot poslovno tajnost in sicer tako, da so zavarovane
pred zlorabo in da se ne morejo izgubiti ali uničiti.
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40. člen
Poslovne knjige in druga knjigovodska dokumentacija se hranijo v skladu z določbami zakona o
računovodstvu in drugih davčnih predpisov.
To je:
▪ letni računovodski izkazi, obračuni plač - trajno
▪ knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži, in z zakonom predpisane listine - 10 let
▪ knjigovodske listine plačilnega prometa v pooblaščenih finančnih institucijah - 10 let
▪ pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine - 5 let.
Zveza hrani knjigovodske listine v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov, iz katere je mogoče v vsakem
trenutku pridobiti take podatke, kot bi bili v papirni obliki.
41. člen
Knjigovodske listine in poslovne knjige, pri katerih je potekel rok hrambe iz prejšnjega člena tega pravilnika,
je potrebno komisijsko uničiti.
VIII. KONČNE DOLOČBE
42. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Izvršni odbor zveze.
43. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na isti način kot sam pravilnik.
Škofja Loka, ___

Predsednik Športne zveze:
Blaž PIPP
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Športna zveza Škofja Loka
Februar 2018

Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2017
V lanskem letu je zabeleženo nekaj manj prihodkov kot odhodkov. Ne glede na to smo poslovali dobro in v
okvirih, ki jih ima zveza. Denarni tok je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot z našimi obveznostmi.
V šestih letih je Športna zveza prihodkovno stran povečevala za ca 1.000 € na leto. V letu 2011 so znašali
prihodki 53.375 €, potem pa so se zaradi vključevanja aktivnosti teka štirih mostov povečali na 104.638 € v
letu 2015. Da ne bi Športna zveza postala davčni zavezanec smo se dogovorili, da odmeven projekt prevzame
novo ustanovljeno društvo, kateremu še vedno poskušamo pomagati po svojih močeh. Prihodki v letu 2017 so
bili :

SKUPAJ

tek 4
mostov

tekmovanja
odrasli

prijavnine

3.739

sponzorji, donatorji

7.595

200

6.000

prihodki od razpisov

10.791

3.658

7.000

občinski proračun za dejavnost

18.668

drugi prihodki

16.832

SKUPAJ PRIHODKI 2017
leto 2016

59.557
58.090

plavalni
tečaji

strokovna
služba

3.739

8.000

1.932

Vrtec, OŠ

programi
mladi
530

865
134

3.500

4.000

500

3.168
1.432

16.832
3.858
4.990

24.739
24.369

4.530
4.395

20.832
20.696

5.598
3.640

Športna zveza ima zaradi medsebojnega sodelovanja še vedno odprto stroškovno mesto teka štirih mostov,
kjer so zabeleženi tudi eventualni denarni tokovi kolesarskega vzpona na Lubnik. Pri prihodkih je tek lansko
leto dobil 200 € od občine Žiri ter 3.658 € pridobljenih sredstev iz Fundacije za šport.
Prihodki tekmovan odraslih so ostali nekje na enaki ravni kot leto poprej. Nekaj več je bilo pobranih prijavnin,
ostali prihodki pa so v največji meri bili iz občinskega proračuna za dejavnost. Sledili so prihodki iz uspešno
kandidiranih razpisov, kjer je imela Fundacija za šport delež v višini 4.000 € za Športno rekreacijske igre. Na
razpisu občine Škofja Loka za projekte posebnega pomena so omenjene igre pridobile dodatnih 1.200 €, 1.800
€ sta igram namenili občini Gorenja vas Poljane in Žiri. Potem so tukaj bila še sponzorska sredstva, ki so jih
zvezi namenili: Knauf Insulation, Mladinski servis Zamorc, Rokus Klett, Elektro Gorenjska in Sibo.
Pri programih za mlade smo prav tako uspeli pridobiti sponzorja za delno pokrivanje stroškov praznovanja 40
let programa Malega sončka : LTH Castings. Nekaj sredstev smo pridobili tudi od članic zveze za propagiranje
njihovih dejavnosti v naših razpisih in brošurah. Največ sredstev je bilo za ta segment pridobljenih iz
občinskega proračuna.
Najobsežnejši dopoldanski program je na Športni zvezi še vedno program plavalnih tečajev. V lanskem letu
so nam za približno 2.500 € več sredstev plačali iz Vrtca Škofja Loka in Osnovnih šol. Programu vsako leto
pomagajo tudi sredstva proračuna, da finančno ne obremenjujemo preveč staršev tečajnikov. Slabih 2.000 €
več kot leto poprej je bilo v lanskem letu prihodkov strokovne službe, ki so bili potrebni tudi zaradi planiranih
izdatkov.
Prihodki v preteklem letu so omogočali zvezi nemoteno likvidnostno poslovanje brez zamud do dobaviteljev.
V oktobru 2017 je bil Izvršni odbor Športne zveze seznanjen z njenimi programi. Naj na kratko omenimo to še
pri finančnem poročilu zveze za lansko leto: izvedli smo 38 različnih tekmovanj in 5 rednih tedenskih vadb.
Udeleženih je bilo blizu 300 ekip z več kot 2000 udeleženci. Še bolj se je utrdila in v državnem merilu uveljavila
liga v šahu, prvič smo izvedli turnir trojk v košarki, odlično obiskan je bil kros za otroke, ponovno smo napravili
srečanje v orientaciji na terenu na Podnu. Uveljavljeno sta potekali dobro obiskani vadbi v badmintonu in
namiznem tenisu, že drugič je bila zapeljana liga v malem nogometu, ki se je zaključila prav v času oddajanja
tega poročila. Na novo smo razpisali tekmovanje v prstometu, kjer smo bili presenečeni nad odzivom in
udeležbo tekmovalk in tekmovalcev. Zadovoljni smo bili s podelitvijo priznanj mladim športnikom in s podelitvijo
najvišjih občinskih športnih priznanj. Vsekakor pa sta v ospredju ostala izvedena programa plavalnih tečajev
in Športno rekreacijske igre upravne enote.

Športna zveza Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka
Identifikacijska št. za DDV: 53780779, MŠ: 1132849, TRR: 19140 5007612133

www.zsport-skloka.si

Odhodki v letu 2017 so bili :

SKUPAJ

tek 4
mostov

tekmovanja
odrasli

programi
mladi

plavalni
tečaji

izvedba tekmovanj, tečajev

16.636

2.460

9.258

895

4.023

najemnina objektov

13.508

822

3.409

medalje, pokali, promocija

9.865

7.271

športna oprema

1.800

1.705

11.071

4.422

881

133

prireditve in priznanja športnikom
pisarniški matarial
računovodske storitve

1.752

plača učiteljice plavanja

4.628

drugo

60.442
53.320

9.187

90

2.130

60

95
3.091

3.558
100

648
1.752

4.628

300

SKUPAJ ODHODKI 2017
leto 2016

404

strokovna
služba

300
3.283
3.984

26.498
21.669

4.390
4.074

20.163
20.265

6.108
3.328

Kot je bila podana na prihodkovni strani primerjava šestih let zveze, naj tudi tu podamo informacijo, da so se
odhodki v tem obdobju povečali od 51.200 do 111.200 v letu 2015 in ponovno padli v letu 2016 na 53.300.
Lansko leto so bili odhodki nekoliko višji predvsem zaradi nakupa večje količine priznanj.
Odhodki na stroškovnem mestu teka štirih mostov so bili plačilo merilcev časa in najema Sokolskega doma.
Pri programih odraslih je razumljivo bilo največ stroškov pri izvedbi tekmovanj, kjer so zajete priprave na
tekmovanja, vodene vadbe, sodniški stroški, stroški raznih meritev, zdravstvene službe itd. Za najem športnih
objektov je bilo namenjenih nekoliko več sredstev kot lani. Nekaj stroškov na tem področju zveza tudi nima
zaradi tega, ker ga pokrivajo donatorji v drugih občinah. Kar precej izdatkov je bilo lansko leto namenjenih za
pokale, medalje in promocijo. Prvič smo pri Športno rekreacijskih igrah 2x izvedli oglaševanje tekmovanj z
letaki po gospodinjstvih v upravni enoti, za kar je bilo plačano 1.600 €. Ker je zaloga pošla, smo ponovno dali
izdelati naše unikatne medalje, kjer je za 150 kompletov bilo namenjenih 1.125 €. Pri športni opremi je bilo
nakupljenih nekaj žog, rekvizitov za redne vadbe in tekmovanja (badminton, ploščki za prstomet, kolebnice,
elastike…), markirne majice. 200 € je bilo namenjenih za izdelavo orientacijske karte na območju Podna in
Podlubnika (za tekmovanja odraslih in učenje mladih), 190 € smo plačali za nakup prenosnega ozvočenja.
Tudi lansko leto smo kupili nogavice za udeležence tekmovanj, nekaj stroškov je bilo namenjenih srečanjem
in druženjem športnikov po kronometru, v odbojki, namiznem tenisu, nogometu, šahu, zaključku kegljaških
tekmovanj, srečanju izvajalcev programov… 133 € je bilo namenjenih za popravilo računalnika stalnega
soustvarjalca Športno rekreacijskih iger, 300 € je bilo kazni po odredbi Upravne enote zaradi napak pri izvedbi
tekmovanja v kronometru.
Pri programih za mlade so nastali stroški za strokovni kader za počitniške programe in za izvedbo krosa. Nekaj
je bilo izdatka za priznanja (medalje, pokali) in za zloženke, ki jih zveza izda za informiranje otrok po šolah o
športnih aktivnostih. Skoraj 1.000 € je bilo namenjenih kapam otrok ob jubileju Malega sončka, za izdelavo
plaket mladi športnik je bilo plačano 2.100 €.
Večji izdatek zveze predstavljajo stroški izvedbe plavalnih tečajev vrtčevskih in osnovnošolskih otrok. Potrebna
so bila plačila v višini 2.800 € za prevoze otrok, 1.216 € za dodatnega učitelja plavanja poleg zaposlene
sodelavke. Vsi tečajniki prejemajo tudi medalje Športne zveze, lansko leto je za izdelavo bilo namenjenih
dobrih 2.000 €. Največji strošek pa je razumljivo najem bazena.
Pod stroškovnim mestom strokovne službe je bilo največ denarja namenjeno za občinska športna priznanja in
sprejem Mance Notar.
Rezultat finančnega poslovanja v letu 2017 je -885 €. Prenos iz leta 2016 je +1.973 €. Predlagana sklepa
Izvršnemu odboru :
SKLEP 1: Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2017 v višini 1.089 € bo namenjen izvedbi
programov Športne zveze v letu 2018.
SKLEP 2: IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v potrditev.
Finančno poročilo pripravila:

Aleš Murn, sekretar Športne zveze in
Andreja Jelovčan, računovodkinja

Športna zveza Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka
Identifikacijska št. za DDV: 53780779, MŠ: 1132849, TRR: 19140 5007612133

www.zsport-skloka.si

Finančni plan Športne zveze 2018
JAVNI: občinski proračun za ŠPORTNE OBJEKTE:
JAVNI: občinski proračun za ŠPORTNE PROGRAME po JR:
JAVNI: sredstva FŠO (FUNDACIJA):
ZASEBNI: sredstva ČLANARINE:
ZASEBNI: sredstva VADNINE/ŠOLNINE/STARTNINE:
ZASEBNI: sredstva SPONZORJEV/DONATORJEV:
ZASEBNI: DRUGI VIRI (gostinska dejavnost,…):
sredstva po FINANČNEM PLANU (SKUPAJ)

financiranje
2017
0,00 €
18.668,00 €
4.472,00 €
0,00 €
26.890,00 €
7.595,00 €
1.932,00 €
59.557,00 €

financiranje
2018 (ocena)
300,00 €
19.500,00 €
4.500,00 €
0,00 €
27.000,00 €
8.000,00 €
1.500,00 €
60.800,00 €

% DELEŽI
(2018)
0,49%
32,07%
7,40%
0,00%
44,41%
13,16%
2,47%
100,00%

Plan rekreacije Športne zveze sezona 2017/2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Tek v naravi
Kolo kronometer Hrastnica
Odbojka na mivki Žiri
Odbojka na mivki Škofja Loka
Plavanje Železniki
Šah - Gorenja vas
Balinanje dvojice Novi svet
Streljanje
Balinanje trojke Novi svet
Tek - kros
Prstomet
Mali nogomet
Pikado - ŠD Poden
Šah - Železniki
Košarka 3:3 Gorenja vas
Kegljanje jesenski turnir
Balinanje Trata
Kegljanje borbene igre
Namizni tenis
Badminton
Prstomet
Namizni tenis
Mali nogomet
Namizni tenis
Kegljanje ekipno tekmovanje
Hokej v dvorani
Šah - zaključni turnir Trata
Streljanje
Košarka 5:5 Žiri
Odbojka dvoranska
Kegljanje posamično
Veleslalom Rudno
Tek na smučeh Rudno
Šah - Trata
Pikado - Železniki
Prstomet - Žiri
Kegljanje sprint
Kegljanje tandem
Kegljanje dvojice
Kegljanje mešane dvojice
Odbojka dvoranska
Orientacija
Kegljanje Železniki
Košarka 5:5 Lenart
Tenis dvojice Žiri
Balinanje Gorenja vas
Košarka 3:3. Žiri
Odbojka na mivki Železniki

plan
ekipe
ŠD Kondor - ŠRI
2.09.2017
8
ŠRI in medobčinsko
8.09.2017
18
ŠRI
9.09.2017
6
ŠRI
17.09.2017
8
ŠRI
22.09.2017
6
ŠRI pokal Rupnikove utrdbe
30.09.2017
7
medobčinsko
28.9./1.10.2017
14
ŠRI
13.10.2017
5
odprti turnir
15.10.2017
12
OŠ in SŠ
20.10.2017
ŠRI Trata
21.10.2017
9
ŠRI turnir
21.09.2017
prijavljeni zgolj 2 ekipi
ŠRI
28.10.2017
8
ŠRI
28.10.2017
12
ŠRI
4.11.2017
5
odprti turnir
5.11.2017
ŠRI
4.,12.11.17
15
ŠRI
11.,18.11.17
8
ŠRI
19.11.2017
6
redna vadba
okt.17-apr.18
zimska liga
nov.17-mar.18
8
redna vadba
okt.17-apr.18
zimska liga
nov.17-feb.18
10
občinska liga
nov.17-mar.18
8
liga
dec.17-feb.18
9
ŠRI
26.11.2017
celoletni pokal
16.12.2017
OŠ in SŠ
9.12.2017
11
ŠRI
dec.17
prijavljeni zgolj 2 ekipi
ŠRI
23.12.2017
8
dva turnirja
feb-mar 18
ŠRI in medobčinsko
feb.18
16
ŠRI
feb.18
12
38.ŠRI
mar.18
ŠRI
14.04.2018
ŠRI
15.04.2018
turnir
apr-maj 18
turnir
apr-maj 18
dva turnirja
apr-maj 18
dva turnirja
apr-maj 18
turnir Trata
21.04.2018
ŠRI
20.05.2018
ŠRI
maj.18
ŠRI
maj-jun 18
ŠRI
jun.18
ŠRI
jun.18
ŠRI
jun.18
ŠRI
16.06.2018

udelež.
16
42
12
16
12
32
28
10
50
273
18
16
35
23
22
30
32
12
214
720
168
288
47
40
52
53
33
27

Odbor za izvedbo
38. Športno rekreacijskih iger 2018
Zapisnik Odbora za izvedbo 38. Športno rekreacijskih iger (ŠRI), ki je
bil 29.1.2018 pri predsedniku Odbora Srečku Gabru, Rakulk 48, Žiri.
Prisotni: predstavnik občine Žiri: Srečo Gaber, predstavnik občine Gorenja vas-Poljane: Jaka Trček, predstavnik občine
Škofja Loka: Domen Kosmač, koordinator tekmovanj: Marjan Kalamar in sekretar Športne zveze: Aleš Murn.
Dnevni red :
1. Vsebinsko in finančno poročilo 37. ŠRI, opažanja na terenu
2. Zaključek iger z razglasitvijo rezultatov v Železnikih
3. Program in razpis 38. iger, finančni plan
4. Popravki Pravil 38. ŠRI
5. Razno
Ad 1
Vsebinsko poročilo 37. Športno rekreacijskih iger je pripravil Marjan Kalamar :
Organizacijski odbor ŠRI je v letu 2017 že 37. tič izpeljal program športne rekreacije namenjen občanom in občankam
Upravne enote Škofja Loka. V preteklosti so se igre imenovale delavske, sindikalne, kasneje smo jih preimenovali v
medobčinske, od leta 2011 pa potekajo kot Športno rekreacijske igre.
Odbor sestavljen iz predstavnikov štirih občin deluje pod okriljem Športne zveze Škofja Loka in se trudi, da široki
množici udeležencev, predvsem pa zaposlenim zagotavljata pogoje za čim bolj aktivno izrabo prostega časa in za
aktivnosti preko celega leta v različnih športnih panogah. Na tekmovanja se lahko vključijo tudi tekmovalci okoliških
občin, vendar ne sodelujejo v sistemu točkovanja.
S projektom iger so seznanjeni odbori in komisije za šport v vseh občinah UE. Tekmovanja poleg Športne zveze izvajajo
lokalna športna društva po občinah.
V letu 2017 se je odvil program tekmovanj v 22 športnih panogah. V treh panogah tekmovanja zaradi objektivnih težav
ni uspelo organizirati (treking, tek na smučeh, kolesarski krog).
Pri 14. panogah so tekmovanja potekala enotno, združeno za moške in ženske, pri 7. panogah smo obdržali ločena
tekmovanja. Za moške in mešane ekipe je bilo izvedenih 28 tekmovanj v 18. športnih disciplinah, pri ženskah 13
tekmovanj v 11. športnih panogah.
Na igrah je tekmovalo 252 ekip oz. 619 udeležencev. Točke je pri moških prejelo 67, pri ženskah pa 16 ustanov,
delovnih organizacij, podjetij, SP-jev in društev. Sodelovale so tudi ekipe iz Idrije, Ljubljane, Vrhnike, Kranja, ki niso
bile točkovane. Med najbolj zastopanimi je bilo Društvo upokojencev Šk. Loka, ki je sodelovalo v 12. športnih panogah,
Poclain hydraulics, Zavod – šole, LTH Castings in DOMEL so sodeloval v 6. panogah. 62 podjetij, ustanov, …. je na
igrah sodelovalo z eno do tremi ekipami. Najbolj množična udeležba je bila v igrah z žogo, kjer je sodelovalo 171
tekmovalcev/alk. Po množičnosti so sledila tekmovanja v prstometu, balinanju, pikadu, šahu, kegljanju, kolesarjenju in
veleslalomu.
Potekalo je tudi točkovanje posameznikov za NAJ rekreativca/ko. V tem sklopu so posamezniki zbirali točke v 7
panogah.
Tako kot vsako leto so tudi pretekle igre imele glavni razpis, ki je na letaku 2 x letno obiskal vsa gospodinjstva v UE,
obveščanja so potekala tudi z osebnimi vabili, po elektronski pošti, preko facebooka in spleta. Igre pomagajo financirati
vse občine UE, Fundacija za šport in sponzorji. Člani Odbora pridobivajo tudi pomoč pri nekaterih tekmovanjih v okviru
kraja njihove izvedbe. Finančno igram pomagajo tudi prijavnine udeležencev, ki jih pokrivajo tekmovalci sami ali njihove
organizacije ter krovna organizacija Športna zveza.
Vsi našteti deležniki so omogočili, da smo 37. ŠPORTNO REKREACIJSKE IGRE 2017 uspešno zaključili.
Finančno poročilo :
Prihodki: pri prihodkih smo prejeli nekoliko manj sredstev od Fundacije za šport. Pri prijavninah je zveza pobrala 1.413
€, razlika pa je ocenjena vrednost, ki so jo rekreativci plačevali na prizorišču srečanj izvajalcu tekmovanja.
Odhodki: sodniški in drugi kader se glede na spremembe izvedbe iger upravičeno zmanjšuje, neposredni stroški in
najem objektov so nekje v isti višini kot leto poprej. Pri priznanjih in nagradah so zajeti pokali ter nogavice za
udeležence. Drugi stroški zajemajo tisk 22.000 kom letakov in 2 x raznos po gospodinjstvih (1.600 €), 963 € je bilo
namenjenih za zaključke različnih tekmovanj ter razglasitev končnih rezultatov, 300 € je bilo plačane kazni »državi«
zaradi napak pri organizaciji kolesarske dirke v Hrastnico.

22 disciplin
27 tekmovanj
REALIZACIJA
36. ŠRI

PRIHODEK

prenos iz predhodnih iger
Občina Gor.vas Poljane
Občina Škofja Loka
Občina Žiri
sponzorji, donatorji
prijavnine
Fundacija za šport
SKUPAJ
ODHODEK
sodniški in drugi kader
neposredni str.: meritve, ZD…
najemnina objekta
priznanja, nagrade
drugi stroški za izvedbo iger
SKUPAJ
Rezultat iger

671
1.077
3.381
733
2.250
2.250
4.000
13.020

REALIZACIJA
36. ŠRI
4.720
1.984
1.965
2.350
1.781
12.800

24 disciplin
30 tekmovanj
PLAN
37. ŠRI

21 disciplin
28 tekmovanj
REALIZACIJA
37. ŠRI

220
1.077
3.381
733
2.200
2.600
4.000
14.211

220
1.070
3.380
730
2.200
2.715
3.200
13.515

PLAN
37. ŠRI
5.000
2.300
2.200
2.500
2.100
14.100

PLAN
37. ŠRI
4.375
1.838
1.955
2.665
2.863
13.696

220

111

-

181

Sklep : Sprejme se vsebinsko in finančno poročilo 37. ŠRI.

Ad 2
Zaključek 37. ŠRI z razglasitvijo rezultatov
Pretekli zaključki:

30.3.2012 : 31. ŠRI v prostorih Alpine, Občina Žiri
13.12.2012 : 32. ŠRI v prostorih Občine Železniki
20.2.2014 : 33. ŠRI pri Jagru v Občini Gorenja vas-Poljane
19.2.2015 : 34. ŠRI v ŠD Poden, Občina Škofja Loka
3.3.2016 : 35. ŠRI v Bistro Ambasadi, Občina Žiri
23.2.2017: 36. ŠRI v Taverni Petra, Občina Gorenja vas-Poljane

Predlagan zaključek za 37. ŠRI je v februarju 2018 v Občini Železniki po končanih zimskih OI.
Kalamar : Kraj podelitve, priprava prostora, pogostitev, naslovi ekip in (naj) rekreativcev, priprava daril.
Murn : protokol, vabila, pokali, zahvale sponzorjem
Vabljeni :

predstavniki zmagovalnih ekip (5-10x), naj rekreativci (4x), Odbor + predsednik ŠZ (6x),
direktor JZR, ZŠ, Mazzini, Jager, Lojze, Mirko, Davor, Kamin, Bergant, Štancer, Prevodnik,
Omikron…(12-15x). Trim as vabi še Pristan, Jožeta, Ambasado…

Prejemniki pokalov:
Glede na združevanje različnih rekreativcev – občanov Upravne enote Škofja Loka je razumljiva tudi visoka uvrstitev
udeležencev, ki so nastopali pod imenom Zavod šole. Zato se ta uvrstitev v skupnem točkovanju izloči in se pokali
podelijo :
1. pokal : Društvo upokojencev Škofja Loka:
o 1.m moški (12 panog), 1.m ženske (8 panog) in 1.m skupno;
2. pokal : Domel Železniki:
o 6.m moški (4 panoge), 2.m ženske (2 panoge) in 2.m skupno;
3. pokal : Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka:
o 4.m moški (3 panoge), 4.m ženske (2 panogi) in 3.m skupno;
4. pokal : Bistro Ambasada Žiri
o 2.m moški (3 panoge) in 4.m skupno;
5. pokal : Poclain Hydraulics:
o 4.m moški (6 panog) in 5.m skupno;

Naj rekreativci

Naj rekreativka

Žakelj Anže
Rupar Franc
Korenčič Brane

Poclain Hydraulics
Društvo upokojencev Škofja Loka
Društvo upokojencev Škofja Loka

4 panoge
3 panoge
2 panogi

Ušeničnik Tina

Društvo upokojencev Škofja Loka

3 panoge

Sklep : Zaključek 37. ŠRI se izvede v Občini Železniki v februarju 2018. Priznanja se podelijo navedenim.

Ad 3
Člani Odbora so oblikovali program 38. ŠRI, ki bo objavljen na spletu in tiskan za gospodinjstva.
ločeno tekmovanje
enotno tekmovanje
Veleslalom
Tek na smučeh
Šah 1/3
Pikado 1/2
Prstomet 1/2
Odbojka dvorana
Orientacija
Kegljanje 1/2
Košarka 5:5 1/2
Odbojka na mivki 1/3
Tenis dvojice
Balinanje 1/2
Košarka 3:3
Odbojka na mivki 2/3
Odbojka na mivki 3/3
Tenis dvojice
Kolesarjenje kronometer
Plavanje
Košarka 3:3
Šah 2/3
Streljanje
Prstomet 2/2
Pikado 2/2
Kegljanje borbene
Balinanje 2/2
Košarka 5:5 2/2
Namizni tenis
Dvoranski hokej
Badminton
Šah 3/3
Odbojka dvorana
Badminton ???

kraj
Rudno
Rudno
Šk.Loka - ŠD Trata
Železniki
Žiri
Šk. Loka - ŠD Trata
Šk. Loka - lokacija Podlubnik
Železniki - Pri Meru
Stari vrh - Grapa
Železniki, športni park
Žiri - Kamšk
Gorenja vas, Pokal Jager
OŠ Žiri - zunanje igrišče
Žiri - Selo
Šk.Loka
Poden
Šk.Loka, dolina Hrastnice
Železniki - plavalni bazen
OŠ Poljane
Železniki ŠD
Šk.Loka
Šk.Loka ŠD Trata
Šk.Loka
Šk.Loka / Železniki žen
Šk.Loka - Trata
Žiri, Žirovski pokal
Šk.Loka
Šk.Loka
Žiri OŠ
Gorenja vas, Pokal Rupnikove utrdbe
Žiri OŠ
Žiri OŠ

datum
38.ŠRI
10.2.
17.2.
24.3.
14.4.
15.4.
21.4.
20.5.
maj
maj-jun
16.6.
jun
jun
jun
sep
sep
sep
sep
sep
8.9.
29.9.
okt
20.10.
27.10.
nov
nov
nov
nov
nov
dec
15.12.
dec
26.12.

Jaka Trček se pozanima glede košarke 5:5 – Stari vrh, Grapa ter glede kolesarjenja s Kolesarskim društvom Belaunce
Marjan Kalamar se pozanima glede teka v naravi v Poljanah ali kje drugje v UE ter drugače zapelje panogo streljanja
Aleš Murn razpiše tudi tekmovanje v malem nogometu v marcu
Srečko Gaber še prouči razpis tekmovanja v badmintonu
Finančni plan je v okvirih 37. ŠRI. Prihodki in odhodki so planirano uravnoteženi nekje na 14.000 €.
Sklep : Potrdi se razpis in finančni plan 38. ŠRI 2018.
Udeleženci iger dobijo od organizatorja nogavice, lahko tudi druga darila sponzorja. Kjer je le mogoče, se organizira
družabni dogodek ob zaključku tekmovanja. Prispevki udeležencev ostajajo na istih višinah kot pretekle igre.

Ad 4
Odbor je sprejel popravek 6. člena Pravil ŠRI, kjer se zadnja alineja glasi :
Po zaključku tekmovanj NAJ rekreativci prejmejo priznanje in praktične nagrade tisti,
ki so sodelovali na vsaj dveh tekmovanjih. Prednost v razvrstitvi imajo tisti, ki so
sodelovali na večih tekmovanjih.

Ad 5
-

Zapisnik odbora se pošlje članom Odbora 38. ŠRI, županom občin, Odborom in komisijam za šport v vseh
občinah in članom IO Športne zveze Škofja Loka
V občini, kjer je sklic Odbora za izvedbo ŠRI, se izvede tudi zaključek. Zaključek 38. ŠRI je tako planiran
februarja 2019 v občini Žiri.

PROGRAM zaključne prireditve in razglasitev rezultatov 37. Športno rekreacijskih iger
pozdrav gostitelja: direktor JZR g. Habjan ali župan g. Luznar
pozdrav predsednika Športne zveze Blaža Pippa
oris 37. ŠRI – Aleš Murn
podelitev nagrad »naj rekreativka-ec 37. ŠRI« - predsednik ŠZ
podelitev pokalov vse ekipnim zmagovalcem župan oz…
predstavitev programa 38. ŠRI, povabilo in zahvala predsednika Odbora iger, Srečka Gabra
Zapisal Aleš Murn
Predsednik Odbora ŠRI Srečko Gaber

Zavod za šport Škofja Loka
Svet zavoda
Podlubnik 1 c
4220 Škofja Loka
Datum: 17.11.2017
Sklep o končni dodelitvi sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v Občini Škofja
Loka za leto 2017 za sredstva obvezne rezerve.

Prijaviteljem se dodelijo naslednja sredstva:

št.

naziv predlagatelja

naslov

Skupaj
Skupaj
točk

Skupaj €

1.
2.

AMD Škofja Loka
Fužinska ulica 8
Društvo upokojencev Škofja Loka Partizanska cesta 1

0
120

0,00
1215,19

3
4.

SK Alpetour
Podlubnik 1c
Odbojkarski klub Lubnik Škofja LokaPodlubnik 1c

0
170

0,00
1721,52

5.
6.
7.

ŠD Kondor Godešič
NK Škofja Loka
Futsal klub Stripy

Godešič 100
Puštal 25a
Frankovo nas. 51

70
130
260

708,86
1316,46
2632,91

8.

ŠD NTK Škofja Loka

Podlubnik 46

40
790

405,06
8000

Sklep o dodelitvi izda občinska uprava Občine Škofja Loka.

Marko Primožič, predsednik

ŠT. DOK.

01-1/2017-3

NASLOVNIK

KRAJ, DATUM

Članice OKS-ZŠZ

Ljubljana, 08. 01. 2018

ZADEVA

Register dejanskih lastnikov – vnos podatkov v spletno aplikacijo AJPES-a
ter Namenitev dela dohodnine za donacije
Spoštovani.
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 68/16) določa obveznost
vpisa podatkov v register dejanskih lastnikov tudi za športna društva, in sicer morajo vsa športna društva
v register dejanskih lastnikov, ki ga upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (AJPES), do 19. 1. 2018 vpisati podatke, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma v 45. členu. Ti podatki so:
a)

Podatki o poslovnem subjektu:
- firma, naslov, sedež, matična in davčna številka ter datum vpisa poslovnega subjekta –
za poslovne subjekte, vpisane v Poslovni register Slovenije,
- firma, naslov, sedež, davčna številka in datum vpisa v davčni register – za poslovne
subjekte, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije.

b)

Podatki o dejanskem lastniku (v primeru športnih društev je to fizična oseba, ki zastopa
društvo, torej zakoniti zastopnik posameznega društva): osebno ime, naslov stalnega in
začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, datum vpisa dejanskega
lastnika v register.

OLIMPIJSKI KOMITE
SLOVENIJE ZDRUŽENJE
ŠPORTNIH ZVEZ

Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
Slovenija
www.olympic.si
T 01 230 60 00
F 01 230 60 20
E info@olympic.si

Vpis podatkov v register dejanskih lastnikov se izvede preko spletnega portala AJPES, in sicer na
naslednji spletni strani https://www.ajpes.si/eRDL. Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
si je skupaj z Planinsko zvezo Slovenije, Športno unijo Slovenije in Taborniško zvezo Slovenije
prizadeval, da bi AJPES podatke za športna društva avtomatsko prenesel iz Poslovnega registra
Slovenije, a pri tem, žal, ni bil uspešen, zato mora sedaj vsako športno društvo svoje podatke v spletno
aplikacijo AJPES-a vnesti samo in to, kot smo navedli zgoraj, do 19. 1. 2018.
To priložnost izkoriščamo tudi za to, da vam v priponki še enkrat pošljemo obrazca za namenitev dela
dohodnine za donacije, ki smo vam ju poslali že ob izteku leta 2016, in vas prosimo, da obrazca
razpošljete vsem vašim članicam, te pa naprej svojim članom, da bi se na ta način lahko čim več
posameznikov odločilo za namenitev dela njihove dohodnine za donacijo športnemu društvu.
Lep pozdrav z lepimi željami za leto 2018.
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
Blaž Perko, v. d. generalnega sekretarja
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Zavod za šport Škofja Loka
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Športni park vojašnica 1. faza, mnenje k investiciji

Športna zveza Škofja Loka kot pobudnik investicije športni park vojašnica, je močno
zainteresirana za izvedbe investicije katere namen in cilj je izgradnja objektov za urbane
športne aktivnosti in izvajanje dejavnosti športnih izvajalcev in rekreativnih možnosti za občane.
Na pridobljenih površinah v vojašnici, ki so v lasti občine Škofja Loka, podpiramo gradnjo
Športnega parka vojašnica, ki bo zadovoljiv tako športna društva, ki se ukvarjajo z urbanimi
športi, športna društva, ki se ukvarjajo z rekreacijo, kot tudi željo neorganiziranih občanov po
rekreaciji. Športni park vojašnica vnaša vsebine, ki jih v Škofji Loki primanjkuje ali pa jih sploh
ni.
Športni park 1. faza zajema gradnjo kolesarskega poligona z objekti v asfaltni izvedbi za vadbo
športnih društev (EŠK Mungo, KK Koloka, ŠD Janez Peternelj, ŠD Utrip) in občanov in
izgradnjo zunanjega fitnesa za vadbo organiziranih skupin, ki imajo svoje klubske prostore na
tem območju (Društvo upokojencev, Klub študentov, SD Škofja Loka), kot tudi tistih skupin (ŠD
Partizan, ŠD Matrica) in občanov, ki v vojašnici začnejo ali končajo z rekreativno vadbo. Ker bo
športni park v celoti javno dostopen vsem skupinam uporabnikov ga še posebej podpiramo.
Navedene vsebine so v planih in potrebah Športne zveze že več let in jih zato imamo za nujno
in prepotrebno investicijo. Športna zveza je seznanjena s predlogom DIIPa.
Športni park vojašnica bo po dokončanju predstavljal eno od središč vadbe na prostem v mestu
Škofja Loka, kjer zunanjih površin zelo primanjkuje.
Škofja Loka, 5.1 2018
Predsednik ŠZ: Blaž Pipp
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Na spletnih straneh

www.zsport-skloka.si

sta objavljena :

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOFJA
LOKA ZA LETO 2018 ZA PODROČJA sofinanciranja športnih programov, razvojnih dejavnosti,
organiziranosti in drugih športnih prireditev ter sofinanciranje subvencij uporabnikom športnih
objektov
In
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOFJA
LOKA ZA LETO 2018 ZA PODROČJE sofinanciranje investicijskega vzdrževanja športnih
objektov
Rok za prijavo na JR in oddaja vlog je do vključno: 12.3.2018
Celoten razpis, vse potrebne informacije in obrazce najdete na spletnih straneh zavoda.
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