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17. SKUPŠČINA 
 

ŠPORTNE ZVEZE 
 

ŠKOFJA LOKA 
 

21. marec 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČLANICE ŠZ : 
 

1 Atletski klub Šk.Loka 21 Nogometni klub Ločan 41 ŠD Matrica M&S 

2 Avto Moto društvo 22 Odbojkarski klub Lubnik 42 ŠD Mladi rod 

3 Balinarski klub Loka 1000 23 Planinsko društvo Škofja Loka 43 ŠD Neža&6ak 

4 Balinarsko društvo Trata 24 Plezalni klub Kinezis 44 ŠD Partizan 

5 Društvo Ki Aikido 25 Plezalni klub Škofja Loka 45 ŠD 5KA 

6 Društvo prijateljev mladine 26 Rokometno društvo Urbanscape 46 ŠD Podlubnik 

7 Društvo Rovtarji 27 Rokometno dr.veteranov Šk.Loka 47 ŠD Polet Sv.duh-Virmaše 

8 Društvo Tek štirih mostov 28 Smučarski klub Alpetour 48 ŠD Pungert 

9 Dr.učiteljev in trenerjev smučanja 29 Sožitje 49 ŠD slepih in slabovidnih 

10 Društvo upokojencev 30 Squash klub Škofja Loka 50 ŠD Sv.Lenart-Luša 

11 Društvo za prosto letenje LET 31 Strelsko društvo Kopačevina 51 ŠD Utrip 

12 Ekstremni športni klub Mungo 32 Strelsko društvo Škofja Loka 52 ŠD Vaitapu 

13 Floorball klub Insport 33 ŠD Brlog 53 ŠKD Misogi 

14 Futsal klub Stripy 34 ŠD Bukovica 54 ŠKD Ritem 

15 Gorniško športno društvo Bricalp 35 ŠD Cvetka Golarja 55 Športno plezalno društvo GRE GOR 

16 Jadralni klub Loka Timing 36 ŠD Janez Peternelj 56 Škofjeloški orientacijski klub 

17 Kegljaški klub Škofja Loka 37 ŠD Kobra 57 Teniško društvo Lob Gorenjska 

18 Košarkarski klub Škofja Loka 38 ŠD Koloka 58 Teniški klub Ločan 

19 Medobčinsko dr.invalidov Šk.Loka 39 ŠD Kondor 59 Žensko rokometno društvo 

20 Namiznoteniški K Šk. Loka 40 ŠD Lubadarji   
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VABILO 
 
Na 17. SKUPŠČINO ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA,  
 
ki bo v četrtek, 21. marca 2019 ob 18. uri  
v mali telovadnici Športne dvorane Trata, Škofja Loka 
 
 
Za skupščino predlagani 
 
DNEVNI RED : 
 

1. Sprejem Poslovnika o delu 17. Skupščine ŠZ 

2. Izvolitev organov Skupščine  

a. izvolitev 3 članskega delovnega predsedstva 

b. izvolitev 3 članske verifikacijske komisije 

c. izvolitev 2 overovateljev zapisnika 

d. izvolitev 1 zapisnikarja 

3. Poročilo verifikacijske komisije 

4. Potrditev zapisnika in izvajanje sklepov 16. Skupščine ŠZ 

5. Poročilo o delu IO ŠZ v obdobju okt 2016 – mar 2019 

6. Poročilo o uresničevanju programa športne rekreacije v sezoni 2017/18 

7. Analiza delovanja klubov in društev v letu 2017 in prijave članic na LPŠ 2018 

8. Poročila o 

a. delu Odbora za muzej športa v Škofji Loki 

b. delu Odbora za športna priznanja  

c. delu Odbora Teka štirih mostov 

9. Finančna poročila za leta 2016, 2017 in 2018 in 

a. Poročilo Nadzornega odbora ŠZ 

10. Sprejemanje Pravilnika o finančno materialnem poslovanju ŠZ in Poslovnika o delu ŠZ 

11. Razrešitev člana IO in podaljšanje mandatov članom odborov ŠZ 

12. Program dela ŠZ za leto 2019 – 2020 

13. Razno 

a. Vprašanja in pobude članov Skupščine 

 

Pred pričetkom skupščine bodo svoje delovanje predstavili Odbojkarski klub Lubnik, Strelsko društvo Škofja 

Loka in Društvo upokojencev Škofja Loka. 

 

Celotno gradivo imate na spletnih straneh:  www.zsport-skloka.si  / Dokumenti / Športna zveza / Skupščine 

 

Veseli bomo vašega obiska. 

Vaš predstavnik naj s seboj prinese pooblastilo. 

 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze Škofja Loka 

Šk. Loka, 11.3.2019 
 
 
 
 
 
 
Skupščina ŠZ začne z zasedanjem ob napovedanem času, če je prisotna več kot polovica njenih članic. Če te 
prisotnosti ni zagotovljene, z delom lahko prične 10 minut po sklicu, sklepe in odločitve pa lahko sprejema po preteku 
30 minut s prisotnostjo več kot 1/3 predstavnikov.  
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CELOTNO GRADIVO za skupščino dobite na spletnih straneh    www.zsport-skloka.si 
 
  / Dokumenti / Športna zveza / Skupščine /  

17. SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 
 
 
 
ŠKOFJA LOKA, 21.3.2019 

 
 
 
 

POOBLASTILO 
 
 

                              Športna organizacija _________________________________ 
 
 
                             Pooblašča ___________________________________ 
 
 
da pravnomočno zastopa svojo športno organizacijo na 17. skupščini Športne zveze Škofja Loka. 
 

 
ŽIG IN PODPIS 

 
 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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Na podlagi tretje alineje 15. člena statuta Športne zveze Škofja Loka (v nadaljevanju ŠZ) je skupščina ŠZ 
na zasedanju dne 21.3.2019 sprejela 
 
 
P O S L O V N I K 
 
o delu 17. skupščine Športne zveze Škofja Loka 
 
 

1. člen 
 
Skupščina ŠZ je najvišji organ ŠZ. Skupščina deluje in opravlja svoje delo na podlagi določil Statuta ŠZ in 
tega Poslovnika. 
 

2. člen 
 
Delo skupščine ŠZ je javno. Na zasedanju skupščine ŠZ so prisotni člani - predstavniki ŠZ, ki imajo eno 
predstavniško mesto oz. en glas. 
Na zasedanje skupščine ŠZ so vabljeni tudi gostje, ki imajo pravico do razprave, vendar nimajo pravice do 
glasovanja.  
Na zasedanje skupščine ŠZ se lahko vabijo predstavniki medijev, ki imajo pravico poročati javnosti o delu 
skupščine ŠZ. 
  

3. člen 
 
Skupščino ŠZ sklicuje predsednik ŠZ. Člane skupščine ŠZ se na zasedanje vabi z vabilom, ki mora biti 
podano v pisni obliki, na vabilu pa morata biti navedena kraj in čas zasedanja skupščine ŠZ kot tudi predlog 
dnevnega reda. Članom skupščine ŠZ, ki so vabljeni na zasedanje skupščine ŠZ se skupaj z vabilom pošlje 
gradivo o katerem se bo na zasedanju skupščine ŠZ razpravljalo. 
Vabilo in gradivo za zasedanj morajo člani prejeti najmanj sedem dni pred zasedanjem skupščine. 
V kolikor  se v roku, ki je krajši od sedem dni članom skupščine ŠZ pošlje dodatno oz. novo gradivo bo 
skupščina ŠZ posebej odločila ali bo o njem razpravljala in zavzemala stališča ali ne. 
 

4. člen 
 
Skupščina na predlog predsednika ŠZ na zasedanju izvoli 

• 3 člansko delovno predsedstvo 

• 3 člansko verifikacijsko komisijo 

• 2 overovatelja zapisnika 

• Zapisnikarja. 
 

5. člen 
 
Skupščina ŠZ začne z zasedanjem ob napovedanem času, če je prisotna več kot polovica njenih članic. 
Če te prisotnosti ni zagotovljena, z delom lahko prične 10 minut po sklicu, sklepe in odločitve pa lahko 
sprejema po preteku 30 minut s prisotnostjo več kot 1/3 predstavnikov.  
Zasedanje skupščine ŠZ prične predsednik ŠZ, ki predlaga skupščini ŠZ organe skupščine. 
Izvoljeno tričlansko delovno predsedstvo vodi skupščino ŠZ do njenega zaključka 
 

6. člen 
 
Prisotnost članov na zasedanju skupščine preverja verifikacijska komisija s pregledom pooblastil 
predstavnikov članic ŠZ, ki poroča skupščini glede sklepčnosti, delovno predsedstvo razglasi ugotovljeno 
sklepčnost. 
 

7. člen 
 
Po ugotovitvi sklepčnosti poda predsednik predlog dnevnega reda v obravnavo in odločanje.   
Predlog dnevnega reda se lahko tudi dopolni ali spremeni na pobudo člana ŠZ ali na pobudo delovnega 
predsedstva, če je dobil podporo večine navzočih članov. Med zasedanjem se lahko spremeni samo vrstni 
red posamezni točk. 
Dnevni red zasedanja se sprejme z javnim glasovanjem. 

http://www.zsport-skloka.si/
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8. člen 
 
Zasedanje skupščine ŠZ se prične z obravnavanjem in potrditvijo zapisnika prejšnjega zasedanja 
skupščine ŠZ. Člani skupščine ŠZ imajo pravico podati pripombe k temu zapisniku. Pripombe se vpišejo v 
zapisnik tekočega zasedanja. 
 
 

9. člen 
 
Delovni predsednik poda pred vsako točko dnevnega reda kratko obrazložitev oz. pozove predlagatelja 
poročila, da poda kratko obrazložitev podane točke dnevnega reda. V kolikor je predlagatelj posameznega 
poročila pred začetkom skupščine prejel dopolnitve in predloge, jih posreduje članom skupščine ŠZ. 
 

10. člen 
 
V razpravi lahko sodeluje vsak član skupščine in tudi druge vabljene osebe. Vrstni red se določi na podlagi 
prijave k razpravi. Besedo prijavljenim daje delovni predsednik. Vsak se lahko prijavi k razpravi dokler traja 
razprava o posamezni točki dnevnega reda. 
 

11. člen 
 
Razprave članov in drugih udeležencev, ki so se prijavili na razpravo praviloma niso časovno omejene. 
Posamezne razprave lahko delovno predsedstvo omeji s sklepom na določen čas, vendar ne na manj kot 
pet minut. 
 

12. člen 
 
Člani in drugi udeleženci lahko ob posamezni točki dnevnega reda razpravljajo le o tistih vprašanjih, ki se 
takrat obravnavajo. O tistem vprašanju lahko posamezni član oz. drugi udeleženec razpravlja le enkrat. 
Delovno predsedstvo lahko posameznemu udeležencu odobri razpravo o istem vprašanju v kolikor gre za 
pojasnjevanje v zvezi z razpravo ostalih razpravljavcev.  
 

13. člen 
 
Če član skupščina ŠZ ali kdo izmed preostalih vabljenih, ki je navzoč na zasedanju skupščine ŠZ moti red 
ali se ne pokori ukazom delovnega predsednika glede vzdrževanja reda, ga delovni predsednik opomni. 
Če opomin ne zaleže, sme delovni predsednik udeležencu odvzeti besedo. 
V kolikor udeleženec nadaljuje z motenjem reda, sme delovno predsedstvo odrediti, naj se udeleženec 
odstrani iz dvorane, kjer poteka zasedanje skupščine ŠZ. 
 

14. člen 
 
Skupščina ŠZ sprejema sklepe in priporočila. Skupščina ŠZ sprejema sklepe praviloma soglasno. V 
primeru, ko ni bilo doseženo soglasje, odloča skupščina ŠZ z običajno večino glasov prisotnih članov.  
 

15. člen 
 
Skupščina odloča z glasovanjem, ki je praviloma javno. Člani skupščine ŠZ lahko odločajo, da se v 
posameznih zadevah glasuje tajno. 
 

16. člen 
 
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok.  Delovni predsednik poda predlog sklepa in pozove člane, da se 
opredelijo ZA predlog ali  PROTI. Rezultate glasovanja ugotovi delovno predsedstvo. 
 

17. člen 
 
Če člani skupščine ŠZ odločijo, da se glasuje tajno pripravi posebna komisija toliko glasovnic, kolikor je 
navzočih članov. Na glasovnici mora biti podan predlog na katerem se glasuje z navedbo "glasujem ZA ali 
PROTI". Po končanem glasovanju komisija ugotovi rezultate in o rezultatih poroča delovnemu predsedstvu, 
ki rezultate objavi. 
Glasovnica iz katere se ne da ugotoviti kako je član glasoval je neveljavna. 

http://www.zsport-skloka.si/
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18. člen 

 
O delu skupščine ŠZ se piše zapisnik, ki obsega 

a. kraj in čas zasedanja 
b. imena prisotnih in odsotnih članov 
c. imena vabljenih in ostalih udeležencev skupščine 
d. imena delovnih organov skupščine 
e. dnevni red 
f. ugotovitev sklepčnosti 
g. imena razpravljavcev in kratke povzetke razprav 
h. besedila sprejetih sklepov 
i. rezultate posameznih glasovanj 
j. vprašanja in odgovore 
k. morebitno ločeno mnenje posameznega člana, če to zahteva 

Zapisnik podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in overovatelja. 
 

19. člen 
 
Zasedanje skupščine ŠZ se lahko tudi snema na magnetofonski trak, ki se hrani do potrditve zapisnika do 
naslednjega zasedanja ŠZ. V kolikor se skupščina snema, mora delovno predsedstvo na to opozoriti 
udeležence skupščina. 
 

20. člen 
 
Skupščina lahko določi, da podajanje posameznih poročil ni potrebno, ker je bilo gradivo pisno 
posredovano članom z vabilom.  
Skupščine  praviloma ni mogoče zaključiti, dokler niso izčrpane vse točke dnevnega reda. 
 

21. člen 
 

Poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme Skupščina ŠZ z večino glasov vseh prisotnih članov. 
 
 

Predsednik ŠZ: Blaž Pipp 

 

http://www.zsport-skloka.si/
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Poročilo o delu IO ŠZ v obdobju od okt. 2016 do marca 2019 
 
 
V obdobju od oktobra 2016 do marca 2019 je imel Izvršni odbor ŠZ 16 sej, od tega 7 rednih sej in 9 
dopisnih sej. 
 

1. seja dne 12.12.2016 
 
Na prvi seji se je konstituiral Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinska komisija Športne zveze Škofja 
Loka ter imenovalo predsednike NO in DK, novim članom je bila predstavljena organizacija dela in naloge 
ŠZ, prejeli smo informacijo o predlogu proračuna Občine na športnem področju za leto 2017 in sprejeli 
predlog Letnega programa športa za leto 2017. 
 

2. dopisna seja, od 14. do 19.12.2016 
 
Sprejem osnutka Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2017. 
 

3. dopisna seja, od 17. do 22.2.2017 
 
Potrditev Predlog nagrajencev športnih priznanj za leto 2016. 
 

4. seja dne 13.4.2017 
 
Na četrti seji IO smo obravnavali in sprejeli Finančno poročilo Športne zveze za leto 2016, prejeli informacije 
o rekreacijskih tekmovanjih v obdobju 2016/2017, informacije o prijavah na javni razpis za sredstva v letu 
2017, Bloudkovo priznanje Ivanu Hafnerju, Kandidatura ŠZ na razpis Fundacije za šport, delovanju Odbora 
za izvedbo 37. ŠRI in Odbora za podelitev priznanj. 
 

5. Seja dne 19.10.2017 
 
Na peti seji smo obravnavali Informacije vrednotenja športnih programov v občini za leto 2017, pregledali 
in seznanili smo se z izvedenimi programi Športne zveze v sezoni 2016/17, obravnavali podelitev priznanj 
športnikom in obračun stroškov priznanj v letu 2017, prejeli Informacije o ustanovitvi delovne skupine za 
izgradnjo telovadnice OŠ Šk. Loka mesto in informacije glede razpisa za sredstva Obvezne rezerve za 
nepredvidene situacije športnih programov in o pridobljenih sredstvih na Fundaciji za šport, zaključni 
prireditvi programa '40 let MALEGA SONČKA',  zavarovanju odgovornosti vaditeljev in trenerjev – primer 
ŠZ Ljubljana, poteku 37. Športno rekreacijskih iger in sprejemu svetovne prvakinje v SUP Mance Notar. 
 

6. Dopisna seja od 15. do 19.12.2017 
 

Obravnava in sprejem Osnutka Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2018. 
 

7. Dopisna seja od 21. do 26.2.2017 
 
Na sedmi dopisni seji IO ŠZ so člani odločali o predlogu za najvišja športna priznanja za leto 2017. 
 

8. Redna seja dne 4.4.2018 
 
Obravnava prošnje za sprejem Plezalnega kluba Kinezis v Športno zvezo Škofja Loka, obravnava 
delovanja Odbora za muzej športa, potrditev sprememb Pravilnika o priznanjih športnikom, obravnava 
analize finančnega položaja športne dejavnosti v občini (Občinski svet 2007), obravnava predloga Finančno 
materialnega pravilnika Športne zveze, obravnava finančnega poročila Športne zveze za leto 2017 in 
programa Športne zveze za obdobje 2017-18, prejem informacije o razdelitvi sredstev obvezne rezerve za 
nepredvidene situacije športnih programov v letu 2017 ter o poteku Športno rekreacijskih iger in aktivnostih 
na področju športnih objektov v občini. 
 

9. Redna seja 12.6.2018 
 

Na deveti seji smo pregledali in sprejeli finančno poročilo oz. sprejeli predlagane sklepe (zapisnik NO), 
obravnavali prošnjo za sprejem Športnega društva Kobra v Športno zvezo Škofja Loka, imenovali 

http://www.zsport-skloka.si/
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predstavnike Športne zveze v Svet Zavoda za šport za obdobje sep. 2018 – sep. 2022 in obravnavali 
informacijo o sofinanciranju LPŠ na osnovi javnega razpisa občine Škofja Loka v letu 2018 in 17. skupščini 
Športne zveze. 
 

10. Dopisna seja od 19.6. do 30.6.2018 
 

Imenovanje predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za šport za obdobje sep.2018 – sep. 2022. 
 

11. Dopisna seja od 10.9. do 14.9.2018 
 

Soglasje k vsebini Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

občini Škofja Loka. 

12. Redna seja dne 16.1.2019 

Na 12. seji IO ŠZ smo obravnavali vsebino Poziva članicam Športne zveze k zavarovanju odgovornosti 
vaditeljev, Predlog dopolnitve Pravilnika za podeljevanje športnih priznanjih, potrditev novega mandata 
Odbora za priznanja, imenovali inventurno komisijo, obravnavali vsebino Izjave o uporabi osebnih podatkov 
(GDPR), obravnavali vsebino Razpisa in razdelitev sredstev obvezne rezerve za šport v letu 2018 ter 
Razpisa za športna priznanja v letu 2018, prejeli informacije in poročila o atletski stezi (pobuda o možnih 
lokacijah za stezo na občino, podpisi atletov in nadaljnje aktivnostih), terminu občinskega razpisa za letni 
program športa 2019, odzivu članic na poziv za organizacijo tečaja prve pomoči, kandidaturi za člana 
skupščine OKS-ZŠZ, prijavi na razpis Fundacije za šport, razpisu za direktorja Zavoda za šport in o 
Skupščini Športne zveze.  
 

13. Dopisna seja od 23.1. do 28.1.2019 

Mnenje Strokovnega sveta Zavoda za šport Škofja Loka – Športne zveze Škofja Loka – k imenovanju 

direktorja Zavoda za šport. 

14. Dopisna seja od 1.2. do 7.2.2019 

Predlog za najvišja občinska športna priznanja za leto 2018. 
 

15. Dopisna seja od 19.2. do 23.2.2019 

Mnenje k predlogu Letnega programa športa v Občini Škofja Loka za leto 2019. 

16. Redna seja dne 6.3.2019 

Na 16. redni seji smo obravnavali razrešnico članu IO ŠZ, ki je podal odstopno izjavo, obravnavali finančno 
poročilo za leto 2018 in poročilo Nadzornega odbora, Predlog Poslovnika za delo Športne zveze Škofja 
Loka, poziv OKS za predlaganje članov v komisije OKS-ZŠZ, poslovnik o delu 17. skupščine ŠZ, organe 
skupščine in dnevni red ter prejeli informacije o aktivnostih pri športnih objektih in atletske steze, letnem 
programu športa 2019 v primerjavi z 2018, srečanju Odbora za 39. Športno rekreacijske igre, odpisu stare 
in nakupu nove blagajne ŠZ in status društev v javnem interesu po novih predpisih. 
 
 
Poročilo pripravil predsednik ŠZ, Blaž Pipp 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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POROČILO O URESNIČEVANJU PROGRAMOV  

ŠPORTNE REKREACIJE, KI JIH JE IZVAJALA ŠPORTNA ZVEZA  

ŠKOFJA LOKA V SEZONI 2017/18  
 

 

Športna zveza Škofja Loka organizira in izvaja različne športno rekreativne programe in vadbe, ki so 

namenjeni najbolj široki populaciji občanov. V programu Športno rekreacijskih iger športno aktivnost ponuja 

tudi sosednjim občinam Upravne enote Škofja Loka. 

Pri izvajanju programov ji pomagajo zaposleni na Zavodu za šport in vedno bolj tudi zunanji sodelavci. Teh 

je bilo v pretekli sezoni 28 organizatorjev oz. vodij, ki so s pomočjo društev in klubov v katerih delujejo 

izvedli programe.  

Najobširnejši program, ki ga Športna zveza neprekinjeno izvaja, je v letu 2018 izveden že 41. leto program 

Mali sonček, program za predšolske otroke s plavalnimi tečaji. Po obdobju neprekinjenega izvajanja mu v 

letu 2018 sledi 38. izvedba Športno rekreacijskih iger na območju upravne enote Škofja Loka. Sledijo razna 

rekreacijska tekmovanja v dvoranah, na prostem in drugi priložnostni programi, ki se dopolnjujejo ali krčijo 

glede na odzivnost terena in aktualnost športnih panog. Glede na povpraševanje je zveza z izkušnjami 

pripravljena izvesti tudi športne igre po naročilu različnih organizatorjev in pomagati svojim članicam pri 

izvedbi njihovih večjih prireditev. 

 

Športna zveza je imela do jeseni 2018 za 10 ur tedensko zaposleno športno pedagoginjo za učenje 

plavanja, ki jo sedaj nima več. Tečaje sedaj izvaja usposobljeno športno društvo ali samostojni športni 

delavec. Zveza ima sekretarja, ki opravlja za polovični delovni čas potrebna dela zveze in je zaposlen na 

Zavodu za šport. Ta koordinira delo in sodeluje z zunanjimi sodelavci. 

 

Delovanje Športne zveze lahko razdelimo na pet sklopov. Navedeni podatki se nanašajo na sezono 

2017/18 : 

 

Rekreacijska tekmovanja odraslih 
Tu se je realiziralo 9 športnih panog na 16. tekmovanjih in turnirjih. 

 

   datum št. ekip udelež. 

1 Balinanje dvojice Novi svet medobčinsko 28.9./1.10.2017 14 28 

2 Balinanje trojke Novi svet odprti turnir 15.10.2017 12 50 

3 Tek - kros OŠ in SŠ 20.10.2017   273 

4 Kegljanje jesenski turnir odprti turnir 5.11.2017   22 

5 Badminton redna vadba okt.17-apr.18   223 

6 Prstomet  zimska liga nov.17-mar.18 8 214 

7 Namizni tenis  redna vadba okt.17-apr.18   115 

8 Mali nogomet zimska liga nov.17-feb.18 10 720 

9 Namizni tenis  občinska liga nov.17-mar.18 8 168 

10 Kegljanje ekipno tekmovanje liga dec.17-feb.18 9 288 

11 Streljanje OŠ in SŠ 9.12.2017 11 40 

12 Šah - zaključni turnir Trata celoletni pokal 16.12.2017   47 

13 Kegljanje posamično dva turnirja feb-mar 18   63 

14 Kegljanje tandem turnir apr-maj 18 6 12 

15 Kegljanje dvojice dva turnirja apr-maj 18 37 74 

16 Kegljanje mešane dvojice dva turnirja apr-maj 18 9 18 

   skupaj : 124 2355 
 

Športno rekreacijske igre  
So v letu 2018 doživele 38. izvedbo. Tekmovanje vodi odbor iger, kjer sodelujejo predstavniki vseh štirih 

občin UE Škofja Loka.  

http://www.zsport-skloka.si/
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  datum št. ekip udelež. 

1 Tek v naravi 2.09.2017 8 16 

2 Kolo kronometer Hrastnica 8.09.2017 18 42 

3 Odbojka na mivki Žiri 9.09.2017 7 17 

4 Odbojka na mivki Škofja Loka 17.09.2017 8 18 

5 Plavanje Železniki 22.09.2017 6 12 

6 Šah - Gorenja vas 30.09.2017 7 32 

7 Streljanje 13.10.2017 5 10 

8 Prstomet  21.10.2017 9 18 

9 Pikado - ŠD Poden 28.10.2017 8 16 

10 Šah - Železniki 28.10.2017 12 35 

11 Košarka 3:3 Gorenja vas 4.11.2017 9 42 

12 Balinanje Trata 4.,12.11.17 15 30 

13 Kegljanje borbene igre 11.,18.11.17 8 32 

14 Namizni tenis  19.11.2017 6 12 

15 Hokej v dvorani 26.11.2017 5 35 

16 Odbojka dvoranska 23.12.2017 8 52 

17 Veleslalom Rudno 10.02.2018 16 33 

18 Tek na smučeh Rudno 17.02.2018 12 27 

19 Šah - Trata 7.04.2018 11 43 

20 Pikado - Železniki 14.04.2018 7 18 

21 Prstomet - Žiri 15.04.2018 12 26 

22 Kegljanje Železniki 18./19.5.2018 11 22 

23 Orientacija 20.05.2018 8 16 

24 Tenis dvojice Žiri 3.06.2018 8 16 

25 Balinanje Gorenja vas 10.06.2018 11 22 

26 Streljanje 15./16.6.2018 13 26 

27 Košarka 5:5 Lenart 16.06.2018 8 52 

28 Košarka 3:3. Žiri 29.06.2018 9 40 

29 Odbojka na mivki Železniki 21.07.2018 8 16 

  skupaj : 273 776 
 

Programi za mlade 
- Vsako leto z društvi in klubi in v sodelovanju z Zavodom za šport organiziramo počitniške programe za 

mlade : Zimsko veselje, Mladi v poletju in Jesenske počitnice. Programe obišče preko 800 otrok.  

- Redno izvajamo plavalne tečaje za predšolske otroke in otroke prvih razredov osnovnih šol ter program 

Mali sonček ob sodelovanju Vrtca Škofja Loka.  

- V jesenskem času izvedemo kros za Selško Soro za osnovne in srednje šole. Našim šolam se pridružijo 

še tekači iz  Gorenje vasi in Poljan. 

 

Organizirana vadba odraslih 
Preteklo sezono smo izvajali redno vadbo v badmintonu (223 udeležencev), namiznem tenisu (115 

udeležencev) in splošni telovadbi (124 udeleženk). 

 

Program Ohranjajmo svojo razgibanost 
Program se je izvajal v sodelovanju z Zavodom za šport, ki ponuja že vrsto let proste kapacitete na tenis 

igriščih, v bazenu in savnah, na balinišču, v telovadnicah, fitnesu in na kegljišču. Športna zveza pri nekaterih 

programih sodeluje s strokovnim kadrom. Smisel tega programa je, da si občani sami napravijo svoj urnik 

po trenutnih željah in zaradi tega je obisk zelo dober. 

 

Poleg izvajanja programov športne rekreacije Športna zveza sodeluje še kot soorganizator pri podelitvi 

priznanj mladim športnikom in pri izpeljavi podelitve plaket ter svečanih listin športnim delavcem in 

vrhunskim športnikom. 

Sekretar Športne zveze Škofja Loka, Aleš Murn, 7.1.2019 

http://www.zsport-skloka.si/
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POROČILO O DELOVANJU PROGRAMA MALI SONČEK  

ZA OBDOBJE 2017-18 

 

Športna zveza je že v letu 1977 pričela skupaj z Vrtcem Škofja Loka izvajati 

nacionalni program Mali sonček – ob začetku imenovan Zlati sonček, kjer so 

vključeni otroci od 2. do 6. leta starosti.  

 

Tekom šolskega leta morajo otroci opraviti več nalog. Te so : izleti v naravo, igre 

brez meja, kolesarjenje, igre na prostem s smučmi, elementi atletske in 

gimnastične abecede, igre z žogo, ustvarjanje z gibanjem in ritmom, mini kros, 

rolanje, drsanje in igre v vodi. 

 

Športna zveza je koordinator celotnega programa, ki ga v vrtcu vodijo vzgojiteljice in vzgojitelji. Sama pa 

poskrbi za izvajanje najbolj zahtevnega programa, plavanje. Vsako leto plavalne tečaje opravi nekje med 

220 in 250 otrok od starosti 5 do 6 let. 

 

Ob koncu zadnjega leta otrok v vrtcu se tradicionalno organizira zaključni izlet. Tega se ob spremstvu 

članov Planinskega društva Škofja Loka in Gorsko reševalne službe udeleži od 250 do 270 otrok iz Vrtca 

Škofja Loka. V letu 2018 je bil to izlet na Križno Goro. Otroci na cilju zaključne prireditve prejmejo medalje 

in simbolična darila ter diplomo za uspešno izveden program sončka. 

 

 

PLAVALNI TEČAJI v sezoni 2017/2018 

 

Plavalni tečaji potekajo od sredine septembra do konca maja. V pretekli sezoni smo tako izvedli 336 ur 

plavalnih tečajev. In sicer sedem urne tečaje s prvimi razredi osnovnih šol in šest urne tečaje za otroke 

Vrtca Škofja Loka.  

Plavalnih tečajev se je udeležilo  Iz OŠ Cvetko Golar 91 otrok 

Iz OŠ Ivana Groharja 56 otrok 

Iz OŠ Škofja Loka-mesto 114 otrok 

Iz Vrtca Škofja Loka 246 otrok Skupaj 507 otrok 

 

Vsi otroci ne opravljajo preizkusa znanja. Konec šolskega leta 2017/18 je na preizkusih sodelovalo 486 

otrok od katerih je plavalo na 25 m dolžini 261 otrok, na dolžini 8 m 53 otrok, zgolj drselo na vodi 5 sekund 

jih je 193. 

 

Nekje po statistiki preizkus plavanja na dolžini 25 m opravi pri osnovnih šolah med 67 in 72 % otrok, na 

dolžini 8 m pa med 10 in 11 % otrok. Otroci ki niso splavali oziroma zgolj drsijo na vodi 5 sekund je nekje 

med 11 in 19%. Za vrtčevske otroke ni normativov plavanja ampak predvsem privajanje na vodo in 

premagovanje strahu pred njo. 

 

Strošek tečajev plavanja je med 19.500 in 21.000 €. Tu so izdatki najema bazena, prevozov, plačilo učiteljev 

plavanja ter medalje za otroke. Starši prispevajo za tečaj vrtčevskega otroka 30 €. Za osnovnošolskega 

otroka starši prispevajo na tečaj 35 €, za preizkus znanja tistih, ki se tečajev ne udeležijo je prispevek 4 €. 

Preostanek stroška pokrijejo občinske dotacije za programe Športne zveze. Za preteklo sezono je ta 

dotacija znašala 4.291 €. 

 

Domen Kosmač, koordinator programa, 22.1.2019 
 
 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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POROČILO OB ZAKLJUČKU 

38. ŠRI 

 

Organizacijski odbor ŠRI je v letu 

2018 že 38. 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 iger sestavljajo predstavniki 

vseh štirih občin. Predsednik 

Odbora je Srečko Gaber iz Žirov, v 

njem je še direktor JZR Gregor 

Habjan iz Železnikov, športni 

delavec Jaka Trček iz Gorenje vasi 

in v Športni zvezi Škofja Loka 

delujoči Marjan Kalamar, Domen 

Kosmač in Aleš Murn.  

 

Pri izvedbi tekmovanj je pomagalo kar 17 organizacij s številnimi posamezniki: 

Športna društva Buldožerji, Poljane, Brlog, Omikron, sv. Lenart Luša, Tek 4 mostov. Potem je tu 

Škofjeloški orientacijski klub, Namiznoteniški klub, Klub žirovskih študentov, Odbojkarski klub Lubnik, 

Strelsko društvo Škofja Loka pa Javni zavod Ratitovec, Kegljaški klub Knaufinsulation, Gostilna Jager, 

Trim As, Davor pikado in Balinarski klub Loka 1000. 

 

Vsi ustvarjalci iger smo skušali široki množici udeležencev ponuditi tekmovanja z aktivnostmi preko 

celega leta v različnih športnih panogah. V letu 2018 jih je bilo 18. Pozitivno smo bili presenečeni nad 

dobro udeležbo v košarki 5:5 na sv. Lenartu in 3:3 v Žireh, odlični uspeh udeležbe dosegajo tudi 

šahovska tekmovanja, boljši obisk je bil pri tenisu in prstometu. Odličen odziv je bil na prvič 

organiziranem pohodništvu imenovanem Trimfejst, ki ga bomo še nadgradili. 

 

Izvedenih je bilo 27 tekmovanj v občini Gorenja vas Poljane, v Škofji Loki, Železnikih in v Žireh. Udeležba 

je bila boljša kot leto poprej. Tekmovalo je skupaj 288 ekip, udeleženih je bilo več kot 118 žensk ter preko 

630 moških. Skupaj torej med 750 in 800 udeleženci. Med njimi so sodelovale tudi ekipe iz kar 13. drugih 

občin izven UE Škofja Loka v 19. ekipah, kar je zelo pohvalno za množičnost iger. 

 

Igram finančno ali kako drugače pomagajo vse občine, poleg prijavnin in nekaterih sponzorjev pa 

sredstva pridobimo tudi od Fundacija za šport. Beležen strošek iger na Športni zvezi je bil 14.800 €, igre 

pa potrebujejo kar nekaj sredstev več, katere pokrivajo tudi lokalni donatorji na različne načine. Celotni 

strošek je blizu 20.000 €. 

 

Odbor iger je po zaključku iger pregledal preteklo delo in sprejel plan za letošnje 39. igre, ter potrdil 

nagrajence oziroma dobitnike priznanj. 

 

Športni pozdrav ! 

http://www.zsport-skloka.si/
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A  N  A  L  I  Z  A   IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA  

V OBČINI ŠKOFJA LOKA V LETU 2017 – delno iz poročila: 

 
 
Občina Škofja Loka je pripravila LPŠ za leto 2017, ki ga je sprejel Občinski svet. Z njim so bili opredeljeni 
obseg in vrsta področij športa ter višina proračunskih sredstev za šport.   
 

PODROČJE ŠPORTA ŠPORTNI PROGRAMI 
šifra po 

Pravilniku 

2017 

sredstva JR v % abs. v %  

ŠPORTNA VZGOJA 
OTROK IN MLADINE 
PROSTOČASNO in S 

POSEBNIMI 
POTREBAMI 

Promocijski športni programi (MS, ZS, KRP, NSP) 1.1.1. 

29.422,00 € 9,40% 4,02% Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) 1.1.2. 

Dodatne ure športne dejavnosti v šoli (najemnina telovad) 1.1.3. 

Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno 1.1.4. 
14.398,00 € 4,60% 1,97% 

Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 1.1.5. 

ŠPORTNA VZGOJA 
OTROK IN MLADINE 

USMERJENIHV 
KŠ/VŠ 

Celoletni programi: pripravljalne skupine 

1.4.2. 143.980,00 € 46,00% 19,67% 
Celoletni programi: tekmovalne skupine: 12/13; 14/15 

Celoletni programi: tekmovalne skupine: 16/17; 18/19 

Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MLR, PR) 

KAKOVOSTNI 
ŠPORT  

Uporaba športnih objektov 
1.5.1. 18.780,00 € 6,00% 2,57% 

Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (DR) 

VRHUNSKI ŠPORT Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MR, SR, OR) 1.6.1. 14.398,00 € 4,60% 1,97% 

ŠPORT INVALIDOV Pilotski programi povezovanja 1.7.2. 4.382,00 € 1,40% 0,60% 

ŠPORTNA 
REKREACIJA 

Celoletni ciljni športno rekreativni programi 1.8.2. 
31.300,00 € 10,00% 4,28% 

Pilotski športni programi 1.8.3. 

ŠPORT STAREJŠIH Skupinska gibalna vadba starejših 1.9.1. 3.130,00 € 1,00% 0,43% 

RAZVOJNE 
DEJAVNOSTI  

Usposabljanje strokovnega kadra 
3.1. 12.520,00 € 4,00% 1,71% 

Izpopolnjevanje strokovnega kadra 

ORGANIZIRANOST  Delovanje športnih društev in njihovih zvez 4.1.1. 21.597,00 € 6,90% 2,95% 

ŠP.PRIREDITVE Druge športne prireditve 5.2. 19.093,00 € 6,10% 2,61% 

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV Z JAVNIM RAZPISOM: 313.000,00 € 100,00% 42,76% 

ŠPORTNI 
PROGRAMI 

Obvezna rezerva v skladu s Pravilnikom   8.000,00 €   1,09% 

ŠPORTNE 
PRIREDITVE 

Občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu 5.3. 5.000,00 €   0,68% 

ŠPORTNI OBJEKTI Subvencija najemnine telovadnice OŠ Jela Janežiča   4.000,00 €   0,55% 

SKUPAJ DEJAVNOST ŠPORTNIH KLUBOV IN DRUŠTEV (p. p.: 4018019) 330.000,00 €   45,08% 

ŠPORTNI OBJEKTI 

Nakup zemljišča za igrišča 2.1. 50.000,00 €   6,83% 

Projekti športnih objektov - novogradnje 2.1. 100.000,00 €   13,66% 

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - neposredno 2.2. 33.128,00 €   
10,72% 

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - razpis 2.2. 45.372,00 €   

Subvencije uporabnikom športnih dvoran  2.3. 20.000,00 €   2,73% 

Podpora žičniški dejavnosti v občini 2.4. 30.000,00 €   4,10% 

ORGANIZIRANOST  Delovanje zavoda za šport 4.1.2. 108.147,00 €   14,77% 

ŠPORTNE 
PRIREDITVE 

Mednarodne športne prireditve - Pokal Loka 
5.1. 

10.370,00 €   1,42% 

Mednarodne športne prireditve - Tek štirih mostov 5.000,00 €   0,68% 

SKUPAJ DRUGA PODROČJA ŠPORTA (p. p.: 4018020 - 4018026) 402.017,00 €   54,92% 
      

 SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA: 732.017,00 €   100,00% 

http://www.zsport-skloka.si/
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V 2017 je bilo v proračunu občine Škofja Loka športu namenjenih 732.017,00 €: 

• za športne programe/področja (sofinanciranje prejo JR) 313.000,00 €,  

• za športne programe (dodatno: obvezna rezerva, prireditve za podelitev priznanj v športu, …) 
17.000,00 €,  

• za športne objekte 278.500,00 €,  

• za delovanje Zavoda za šport 108.147,00 € in  

• za dve športni prireditvi mednarodnega značaja 15.370,00 €. 
 
 
 
 
DELITEV SREDSTEV PO PODROČJIH ŠPORTA 
 
Celoletne in občasne programe je prijavilo 51 izvajalcev (343 programov, 5.866 vključenih).  

• ŠVOM PROSTOČASNO športna društva: ob prijavi na JR: 83 programov; 2.328 vključenih, 

• ŠVOM USMERJENI športna društva: ob prijavi na JR: 97 programov; 1.070 vključenih, 

• KAKOVOSTNI ŠPORT športna društva: ob prijavi na JR: 25 programov; 244 vključenih, 

• VRHUNSKI ŠPORT športna društva: ob prijavi na JR: 7 programov; 10 vključenih, 

• ŠPORT INVALIDOV društva: ob prijavi na JR: 19 programov, 165 vključenih, 

• ŠPORTNA REKREACIJA športna društva: ob prijavi na JR: 95 programov; 1.663 vključenih, 

• ŠPORT STAREJŠIH športna društva:  ob prijavi na JR: 17 programi; 386 vključenih! 
 

z.št. PODROČJE ŠPORTA 2017 

KONČNI 
PREDLOG 

2017 
(izravnava) 

 z.št. PODROČJE ŠPORTA 2017 

KONČNI 
PREDLOG 

2017 
(izravnava) 

1. ŠVOM VIZ - promocijski progami  8.966 €  15. VRHUNSKI ŠP.– kateg. (MR; SR) 14.398 € 

2. ŠVOM VIZ - šolska športna tekmovanja 11.288 €  16. VRHUNSKI ŠPORT  14.398 € 

3. ŠVOM VIZ - dodatna ponudba v OŠ 11.216 €  17. ŠPORT INVALIDOV - programi ŠD 4.382 € 

4. ŠVOM PROSTOČASNO - VIZ 31.470 €  18. ŠPORT INVALIDOV 4.382 € 

5. ŠVO prostočasno - programi ŠD 12.350 €  19. REKREACIJA - programi ŠD 28.405 € 

6. ŠVM prostočasno - programi ŠD 2.040 €  20. REKREACIJA - občasni prog. ŠD 860 € 

7. ŠVOM PROSTOČASNO  14.390 €  21. ŠPORTNA REKREACIJA 29.265 € 

8. ŠVO usmerjeni - programi ŠD 57.930 €  22. ŠPORT STAREJŠIH – prog. ŠD 3.130 € 

9. ŠVM usmerjeni - programi ŠD 63.835 €  23. ŠPORT STAREJŠIH 3.130 € 

10. ŠVM usmerjeni – kateg. (MLR, PR) 22.210 €  24. ŠPORTNI PROGRAMI SKUPAJ 228.320 € 

11. ŠVOM USMERJENI  143.975 €  25. RAZVOJNE DEJAVNOSTI 12.520 € 

12. KAKOVOSTNI ŠPORT - programi ŠD 13.650 €  26. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 21.597 € 

13. KAKOVOSTNI ŠPORT – kateg. (DR) 5.130 €  27. PRIREDITVE IN PROMOCIJA 19.093 € 

14. KAKOVOSTNI ŠPORT 18.780 €   SKUPAJ VSA PODROČJA                                                                                                            313.000 € 

 
 
 
 
LETNA REALIZACIJA ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 
Enainpetdeset izvajalcev (klubi/društva) je v skupno 343 celoletnih in občasnih programov prijavilo 5.866 
udeležencev; od tega je bilo 294 celoletnih programov (4.129 udeležencev) in 49 občasnih (1.737 
udeležencev).  
Pojasnilo k spodnji tabeli: v stolpcu »vključeni: prijava JR« so vpisani vsi športniki in rekreativci, ki so jih 
izvajalci navedli ob prijavi na JR, v stolpcu »vključeni: poročila« pa je vpisan podatek izvajalcev o skupni 
udeležbi v vadbenih skupinah (praviloma je podatek v drugem stolpcu bistveno višji od prvega, saj bi moral 
upoštevati frekvenco vadbe; večkratno tedensko/mesečno sodelovanje športnikov in /ali rekreativcev v 
procesu vadbe). Podatek v drugem stolpcu je pomemben predvsem za upravljavce športnih objektov 
(obremenjenost objektov). 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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z.št IZVAJALCI LPŠ 2017 
VKLUČENI 
PRIJAVA 

JR 

VKLJUČENI 
POROČILA 

 z.št IZVAJALCI LPŠ 2017 
VKLUČENI 
PRIJAVA 

JR 

VKLJUČENI 
POROČILA 

1. ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA 75 663  31. SOŽITJE 74 259 

2. ATLETSKI KLUB ŠKOFJA LOKA 122 8.663  32. SQASH KLUB  38 2.494 

3. AVTO MOTO DRUŠTVO ŠK.LOKA 0 0  33. STRELSKO DR. KOPAČEVINA 14 398 

4. BALINARSKI KLUB LOKA 1000 69 524  34. STRELSKO DRUŠTVO ŠK.LOKA 33 2.342 

5. BALINARSKO DRUŠTVO TRATA 69 2.440  35. ŠD 5KA 62 483 

6. DRUŠTVO KI AIKIDO 30 1.316  36. ŠD AS FIT 9 0 

7. DRUŠTVO MDSS KRANJ 32 795  37. ŠD BRLOG 70 621 

8. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE 0 0  38. ŠD BUKOVICA 26 2.693 

9. DRUŠTVO UPOKOJENCEV 505 10.472  39. ŠD KOLOKA 0 0 

10. DR.ZA PROSTO LETENJE LET 12 64  40. ŠD KONDOR 27 913 

11. DUTS ŠKOFJA LOKA 0 0  41. ŠD LUBADARJI 33 1.731 

12. EŠK MUNGO 24 257  42. ŠD MATRICA GYM 153 7.835 

13. FLOORBALL KLUB INSPORT  141 1.504  43. ŠD PARTIZAN – AEROB., GIMNAST. 221 8.871 

14. FUTSAL KLUB STRIPY 81 4.435  44. ŠD PARTIZAN - KARATE  116 5.068 

15. GŠD BRICALP 250 3.325  45. ŠD PARTIZAN - LOKOSTRELSTVO 18 2.100 

16. IMPULZ SPORT 0 0  46. ŠD PARTIZAN - NAMIZNI TENIS 18 772 

17. JADRALNI KLUB LOKA TIMING 41 227  47. ŠD PARTIZAN - ODBOJKA ŽENSKE 129 9.811 

18. KEGLJAŠKI KLUB 19 929  48. ŠD PARTIZAN - STV 130 1.694 

19. KLUB ČASOMERIL.LOKA TIMING 0 0  49. ŠD PARTIZAN - TEKAČI 48 1.865 

20. KOŠARKARSKI KLUB - MOŠKI 105 1.233  50. ŠD PUNGERT 29 1.113 

21. KOŠARKARSKI KLUB - ŽENSKE 56 262  51. ŠD SV. LENART - LUŠA 25 633 

22. MEDOBČ. DRUŠTVO INVALIDOV 19 1.163  52. ŠD UTRIP 75 1.266 

23. NAMIZNOTENIŠKI KLUB 30 199  53. ŠD VAITAPU 10 346 

24. NOGOMETNI KLUB (skupaj) 321 2.697  54. ŠKD MISOGI 21 112 

25. ODBOJKARSKI KLUB LUBNIK 63 5.323  55. ŠKD RITEM 41 2.760 

26. PLANINSKO DRUŠTVO 71 3.252  56. ŠKOFJELOŠKI ORIENTACIJ.KLUB 21 315 

27. PLEZALNI KLUB 127 1.471  57. TENIŠKI KLUB LOČAN 0 0 

28. RD URBANSCAPE 190 7.091  58. TENIŠKO DR.LOB GORENJSKA 33 242 

29. ROKOMETNO DR.VETERANOV 24 0  59. TREKING KLUB 42 454 

30. SMUČARSKI KLUB ALPETOUR 84 1.174  60. ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO 53 1.470 

     SKUPAJ IZVAJALCI LPŠ: 4.129 118.140 

 
 
 
Vsem izvajalcem je bilo po JR priznano 33.210 ur celoletne vadbe. Izvajalci so z oddanimi poročili prikazali 
dejansko realizacijo v skupni višini 43.214 ur 
 

priznani športni programi izvajalca 
VKLJUČENI: 
prijava JR 

URE po 
LPŠ/JR 

SKUPAJ  
VKLJUČENI 

realizirane 
URE 

povprečno 
vključeni/ura 

realizirani 
TRENINGI 

povprečno 
vključeni/tren 

RAZLIKA 
(REAL-LPŠ) 

realizacija 
(v %) 

 

ATLETSKI KLUB ŠKOFJA LOKA 
SKUPAJ 122 1.695 8.663 1.740 4,98 1374 6,30 45  102,65% 

 

BALINARSKI KLUB LOKA 1000 
SKUPAJ 69 340 524 3.958 0,13 892 0,59 3.618  1164,12% 

 

BALINARSKO DRUŠTVO TRATA 
SKUPAJ 69 960 2.440 962 2,54 279 8,75 2  100,21% 
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priznani športni programi izvajalca 
VKLJUČENI: 
prijava JR 

URE po 
LPŠ/JR 

SKUPAJ  
VKLJUČENI 

realizirane 
URE 

povprečno 
vključeni/ura 

realizirani 
TRENINGI 

povprečno 
vključeni/tren 

RAZLIKA 
(REAL-LPŠ) 

realizacija 
(v %) 

 

DRUŠTVO KI AIKIDO 
SKUPAJ 30 180 1.316 270 4,87 192 6,85 90  150,00% 

 

DRUŠTVO MDSS KRANJ 
SKUPAJ 32 360 795 257 3,09 125 6,36 -103  71,39% 

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
SKUPAJ 505 900 10.472 2.573 4,07 998 10,49 1.673  285,89% 

 

DRUŠTVO ZA PROSTO LETENJE LET 
SKUPAJ 12 140 64 80 0,80 32 2,00 -60  57,14% 

 

EŠK MUNGO 
SKUPAJ 24 120 257 566 0,45 148 1,74 446  471,67% 

 

FLOORBALL KLUB INSPORT 
SKUPAJ 141 1.350 1.504 1.068 1,41 681 2,21 -283  79,07% 

 

FUTSAL KLUB STRIPY 
SKUPAJ 81 1.280 4.435 822 5,40 441 10,06 -459  64,18% 

 

GŠD BRICALP 
SKUPAJ 250 795 3.325 658 5,05 546 6,09 -137  82,77% 

 

JADRALNI KLUB 
SKUPAJ 41 240 227 682 0,33 89 2,55 442  284,17% 

 

KEGLJAŠKI KLUB 
SKUPAJ 19 240 929 287 3,24 70 13,27 47  119,58% 

 

KOŠARKARSKI KLUB - MOŠKI 
SKUPAJ 105 1.650 1.233 1.675 0,74 1098 1,12 25  101,51% 

 

KOŠARKARSKI KLUB - ŽENSKE 
SKUPAJ 56 960 262 479 0,55 315 0,83 -481  49,94% 

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV 
SKUPAJ 19 300 1.163 296 3,93 160 7,27 -4  98,67% 

 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB 
SKUPAJ 30 440 199 690 0,29 345 0,58 250  156,82% 

 

NOGOMETNI KLUB (SKUPAJ) 
SKUPAJ 321 2.090 2.697 2.300 1,17 1534 1,76 210  110,02% 

 

ODBOJKARSKI KLUB LUBNIK 
SKUPAJ 63 600 5.323 688 7,74 456 11,67 88  114,67% 

 

PLANINSKO DRUŠTVO 
SKUPAJ 71 300 3.252 461 7,06 86 37,81 161  153,50% 

 

PLEZALNI KLUB 
SKUPAJ 127 1.555 1.471 2.379 0,62 1367 1,08 824  152,96% 

 

priznani športni programi izvajalca 
VKLJUČENI: 
prijava JR 

URE po 
LPŠ/JR 

SKUPAJ  
VKLJUČENI 

realizirane 
URE 

povprečno 
vključeni/ura 

realizirani 
TRENINGI 

povprečno 
vključeni/tren 

RAZLIKA 
(REAL-LPŠ) 

realizacija 
(v %) 
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priznani športni programi izvajalca 
VKLJUČENI: 
prijava JR 

URE po 
LPŠ/JR 

SKUPAJ  
VKLJUČENI 

realizirane 
URE 

povprečno 
vključeni/ura 

realizirani 
TRENINGI 

povprečno 
vključeni/tren 

RAZLIKA 
(REAL-LPŠ) 

realizacija 
(v %) 

 

ROKOMETNO DRUŠTVO URBANSCAPE 
SKUPAJ 190 2.600 7.091 2.997 2,37 1879 3,77 397  115,27% 

 

ROKOMETNO DRUŠTVO VETERANOV 
SKUPAJ 24 60 0 0 0,00 0 0,00 -60  0,00% 

 

SMUČARSKI KLUB ALPETOUR 
SKUPAJ 84 2.475 1.174 5.495 0,21 1548 0,76 3.020  222,02% 

 

SOŽITJE 
SKUPAJ 74 240 259 160 1,62 80 3,24 -80  66,67% 

 

SQUASH KLUB 
SKUPAJ 38 1.620 2.494 1.892 1,32 956 2,61 272  116,79% 

 

STRELSKO DRUŠTVO KOPAČEVINA 
SKUPAJ 14 720 398 90 4,42 90 4,42 -630  12,50% 

 

STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA 
SKUPAJ 33 1.190 2.342 1.242 1,89 628 3,73 52  104,37% 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO 5KA 
SKUPAJ 62 45 483 53 9,11 53 9,11 8  117,78% 

 

ŠPORTNI DRUŠTVO BRLOG 
SKUPAJ 70 460 621 446 1,39 295 2,11 -14  96,96% 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO BUKOVICA 
SKUPAJ 26 120 2.693 286 9,42 286 9,42 166  238,33% 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO KONDOR 
SKUPAJ 27 120 913 77 11,84 57 16,02 -43  64,25% 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO LUBADARJI 
SKUPAJ 33 180 1.731 521 3,33 287 6,03 341  289,17% 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO MATRICA GYM 
SKUPAJ 153 1.655 7.835 2.011 3,90 923 8,49 356  121,48% 

 

ŠD PARTIZAN - AEROBIKA, GIMNASTIKA 
SKUPAJ 221 465 8.871 481 18,46 446 19,89 16  103,33% 

 

ŠD PARTIZAN - KARATE 
SKUPAJ 116 490 5.068 437 11,61 356 14,24 -53  89,10% 

 

ŠD PARTIZAN - LOKOSTRELSTVO 
SKUPAJ 18 120 2.100 473 4,44 206 10,19 353  393,75% 

 

ŠD PARTIZAN - NAMIZNI TENIS 
SKUPAJ 18 60 772 76 10,16 76 10,16 16  126,67% 

 

ŠD PARTIZAN - ODBOJKA ŽENSKE 
SKUPAJ 129 1.390 9.811 1.186 8,27 754 13,01 -204  85,32% 

 

priznani športni programi izvajalca 
VKLJUČENI: 
prijava JR 

URE po 
LPŠ/JR 

SKUPAJ  
VKLJUČENI 

realizirane 
URE 

povprečno 
vključeni/ura 

realizirani 
TRENINGI 

povprečno 
vključeni/tren 

RAZLIKA 
(REAL-LPŠ) 

realizacija 
(v %) 
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priznani športni programi izvajalca 
VKLJUČENI: 
prijava JR 

URE po 
LPŠ/JR 

SKUPAJ  
VKLJUČENI 

realizirane 
URE 

povprečno 
vključeni/ura 

realizirani 
TRENINGI 

povprečno 
vključeni/tren 

RAZLIKA 
(REAL-LPŠ) 

realizacija 
(v %) 

 

ŠD PARTIZAN - STV 
SKUPAJ 130 375 1.694 96 17,65 69 24,55 -279  25,60% 

 

ŠD PARTIZAN - TEKAČI 
SKUPAJ 48 180 1.865 55 33,91 55 33,91 -125  30,56% 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO PUNGERT 
SKUPAJ 29 240 1.113 233 4,79 113 9,85 -8  96,88% 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO SV. LENART-LUŠA 
SKUPAJ 25 120 633 103 6,18 59 10,73 -18  85,42% 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO UTRIP 
SKUPAJ 75 240 1.266 471 2,69 186 6,81 231  196,04% 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO VAITAPU 
SKUPAJ 10 60 346 74 4,68 37 9,35 14  123,33% 

 

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO MISOGI 
SKUPAJ 21 60 112 68 1,65 68 1,65 8  113,33% 

 

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO RITEM 
SKUPAJ 41 180 2.760 274 10,07 274 10,07 94  152,22% 

 

ŠKOFJELOŠKI ORIENTACIJSKI KLUB 
SKUPAJ 21 300 315 236 1,33 95 3,32 -64  78,67% 

 

TENIŠKO DRUŠTVO LOB GORENJSKA 
SKUPAJ 33 60 242 91 2,66 20 12,10 31  151,67% 

 

TREKING KLUB 
SKUPAJ 42 120 454 150 3,04 22 20,64 30  124,58% 

 

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO 
SKUPAJ 53 410 1.470 410 3,59 331 4,44 0  100,00% 

 

priznani športni programi izvajalca 
VKLJUČENI: 
prijava JR 

URE po 
LPŠ/JR 

SKUPAJ  
VKLJUČENI 

realizirane 
URE 

povprečno 
vključeni/ura 

realizirani 
TRENINGI 

povprečno 
vključeni/tren 

RAZLIKA 
(REAL-LPŠ) 

realizacija 
(v %) 

 
 

IZVAJALCI LPŠ 2018 
PROGRAMI 

število 
VKLJUČENI 

število 
SREDSTVA 

2017 

KONČNI 
PREDLOG 

2018 

INDEX 
2018/17 

ATLETSKI KLUB ŠKOFJA LOKA 14 152 2.515 € 3.800 € 151,08 

AVTO MOTO DRUŠTVO 0 0 651 € 557 € 85,61 

BALINARSKI KLUB LOKA 1000 6 88 1.132 € 1.311 € 115,83 

BALINARSKO DRUŠTVO TRATA 6 121 9.017 € 8.155 € 90,44 

DRUŠTVO KI AIKIDO 3 31 428 € 646 € 151,08 

DRUŠTVO MDSS KRANJ 7 32 1.006 € 1.165 € 115,83 

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE 5 329 1.394 € 1.194 € 85,61 

DRUŠTVO UNIVERZA ZA III. ŽIVLJ. OBDOBJE 4 46 0 € 300 € .- 

DRUŠTVO ZA PROSTO LETENJE LET 1 2 252 € 380 € 151,08 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 35 474 4.024 € 3.445 € 85,61 

DR.UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA 1 57 372 € 358 € 96,25 

EŠK MUNGO 6 71 1.258 € 1.900 € 151,08 
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IZVAJALCI LPŠ 2018 
PROGRAMI 

število 
VKLJUČENI 

število 
SREDSTVA 

2017 

KONČNI 
PREDLOG 

2018 

INDEX 
2018/17 

FLOORBALL KLUB INSPORT 7 117 13.834 € 11.843 € 85,61 

FUTSAL KLUB STRIPY 5 86 7.797 € 11.780 € 151,08 

GŠD BRICALP 13 163 4.927 € 4.218 € 85,61 

JADRALNI KLUB LOKA TIMING 4 35 629 € 950 € 151,08 

KEGLJAŠKI KLUB 1 19 2.603 € 2.228 € 85,61 

KOŠARKARSKI KLUB - M 12 164 36.717 € 31.434 € 85,61 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV 3 21 930 € 796 € 85,61 

NOGOMETNI KLUBI 17 416 17.847 € 15.279 € 85,61 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB 4 43 2.138 € 1.830 € 85,61 

ODBOJKARSKI KLUB LUBNIK 8 429 4.150 € 3.553 € 85,61 

PLANINSKO DRUŠTVO 6 100 7.994 € 6.844 € 85,61 

PLEZALNI KLUB KINEZIS 6 106 0 € 1.976 € .- 

PLEZALNI KLUB ŠK. LOKA 16 140 11.067 € 16.720 € 151,08 

ROKOMETNO DRUŠTVO URBANSCAPE 12 201 40.873 € 42.158 € 103,14 

ROKOMETNO DRUŠTVO VETERANOV 1 16 616 € 699 € 113,34 

SMUČARSKI KLUB ALPETOUR 13 93 32.007 € 34.112 € 106,58 

SOŽITJE 3 34 2.603 € 2.228 € 85,61 

SQASH KLUB 9 32 1.509 € 2.280 € 151,08 

STRELSKO DRUŠTVO KOPAČEVINA 4 20 1.115 € 955 € 85,61 

STRELSKO DRUŠTVO ŠK. LOKA 9 144 5.370 € 5.442 € 101,34 

ŠD 5KA 5 61 511 € 772 € 151,08 

ŠD AS FIT 7 85 387 € 585 € 151,08 

ŠD BRLOG 7 69 2.091 € 1.927 € 92,12 

ŠD BUKOVICA 4 79 314 € 475 € 151,08 

ŠD KOLOKA 1 87 648 € 750 € 115,83 

ŠD KONDOR 7 106 1.673 € 1.432 € 85,61 

ŠD LUBADARJI 5 58 817 € 947 € 115,83 

ŠD MATRICA M&S 17 199 8.026 € 9.297 € 115,83 

ŠD PARTIZAN - SKUPAJ 0 0 450 € 680 € 151,08 

ŠD PARTIZAN - AEROBIKA 6 124 3.239 € 3.290 € 101,58 

ŠD PARTIZAN - GIMNASTIKA 2 50 0 € 746 € .- 

ŠD PARTIZAN - KARATE 7 102 2.117 € 2.271 € 107,25 

ŠD PARTIZAN - LOKOSTRELSTVO 3 78 606 € 701 € 115,83 

ŠD PARTIZAN - NAMIZNI TENIS 3 28 505 € 451 € 89,27 

ŠD PARTIZAN - ODBOJKA 8 125 9.117 € 7.806 € 85,61 

ŠD PARTIZAN - SPLOŠNA VADBA 6 117 3.201 € 2.740 € 85,61 

ŠD PUNGERT 5 55 616 € 931 € 151,08 

ŠD SV. LENART LUŠA 3 47 440 € 665 € 151,08 

ŠD UTRIP 4 68 1.006 € 1.165 € 115,83 

ŠKD RITEM 3 44 1.023 € 930 € 90,92 

ŠKOFJELOŠKI ORIENTACIJSKI KLUB 2 10 1.023 € 891 € 87,18 

TENIŠKI KLUB LOČAN 2 16 465 € 398 € 85,61 

TENIŠKO DRUŠTVO LOB GORENJSKA 1 34 755 € 740 € 98,11 

TREKING KLUB 2 41 465 € 702 € 151,08 

ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO 3 29 9.203 € 7.878 € 85,61 

ŠPORTNA ZVEZA 10 1.065 18.668 € 19.234 € 103,04 

OŠ CVETKA GOLARJA 5 200 3.483 € 1.274 € 36,57 

OŠ IVANA GROHARJA 5 90 2.863 € 1.274 € 44,49 

OŠ ŠKOFJA LOKA MESTO 5 66 2.428 € 1.274 € 52,45 

OŠ JELA JANEŽIČA 25 422 3.992 € 2.851 € 71,42 

ŠD CVETKA GOLARJA 48 1.100 4.653 € 5.452 € 117,17 

ŠD JANEZ PETERNELJ 23 169 377 € 1.463 € 387,85 

ŠD MLADI ROD 47 1.085 4.462 € 5.235 € 117,32 

ŠD PODLUBNIK 57 875 4.462 € 5.236 € 117,36 

SKUPAJ 582 10.599 313.000 € 313.000 € 100,00 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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POROČILO Odbora za muzej športa 

 

Datum: 11. februar 2019 

 

Odbor za muzej športa je tudi v devetem letu delovanja nadaljeval z zbiranjem gradiv in dokumentov o 

zgodovini športa v Škofji Loki.   

Člani odbora so: Ivan Križnar, Ivan Hafner, Boris Čajič, Jože Stanonik, dr.France Štukl, Biljana Ristić, 

Matjaž Hafner, Majda Hude, Avgust Hartman, Dušan Čater in  Marjan  Luževič, kot zunanji sodelavec pa 

Pavel Dobovšek.  

 

Aktivnosti: 

 

- Po otvoritvi  muzejske zbirke o športu, ki je bila 20. decembra 2017, odbor nadaljuje z zbiranjem 
gradiv – predmete in dokumente je v letu 2018 prispevalo 6 darovalcev. 
 

- Opravljen je video in audio posnetek pogovora s tremi veterani športa. 
 

- Zavod za šport je naročil izdelavo spletne strani, kjer bodo objavljeni zbrani dokumenti  in 
prispevki o zgodovini športa v Škofji Loki. Odbor za muzej športa sodeluje pri urejanju tega 
podatkovnega vira. 

 

- Zavod za šport je uredil prenos zbranega gradiva in predmetov o zgodovini športa na Loški 
muzej, ki je predmete kot upravljalec uradno evidentiral, arhiviral in razstavlja. 

  

- Odbor je v letu 2018 predlagal obeležje dr.Frana Jesenka v Aleji zaslužnih Ločanov. 
 

- Odbor za muzej športa je sodeloval na odkritju kipa dr.Franu Jesenku 4.12.2018. 
       

Odbor za muzej športa bo z delom nadaljeval tudi v prihodnje, ob tem pa si želi, da bi tudi športniki v 
Škofji Loki sledili lanski odločitvi Bojana Križaja, ki je vse športne trofeje dal na ogled obiskovalcem 
tržiškega muzeja smučanja. Iz omare v domači hiši jih je dal širokemu krogu občinstva in jih s tem vrnil 
med svoje občudovalce.    
 
Marjan Luževič, predsednik odbora za muzej športa         
 

http://www.zsport-skloka.si/
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POROČILO Odbora za podelitev priznanj, plaket  

in svečanih listin na področju športa v občini Škofja Loka 
 

Konec leta 2017 je Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin na področju športa prejel 28 

predlogov za priznanja. Na prireditvi 20.3.2018 v Sokolskem domu so nagrade za leto 2017 prejeli:  

 

• Sašo Bertoncelj, Majolka 

• Gregor Selak, Majolka 

• Janez Svoljšak, Majolka 

• Žan Tušek, Majolka 

• Matic Pipp, Majolka 

• Alojzija Pirc, Majolka 

• Tine Gartner, Majolka 

• Jošt Juričan, Majolka 

• Andreja Dolinar, Majolka 

• Miloš Četrtič, Bronasta Plaketa 

• Goran Djordjevič, Bronasta Plaketa 

• Marjan Luževič, Bronasta Plaketa 

• Niko Prevc, Bronasta Plaketa 

• Stane Kejžar, Srebrna Plaketa 

• Matevž in Marija Maretič, Srebrna 

Plaketa 

• Igor Stupnišek, Srebrna Plaketa 

• Manca Notar, Zlata Plaketa 

• Odbojkarski klub Lubnik, Zlata Plaketa 

• Uroš Peternelj, Zlata Plaketa 

• Športno društvo Polet, Zlata Plaketa 

• Miha Oblak, Zlata Plaketa 

• Plezalni klub Šk Loka, Zlata Plaketa 

• Darko Cingesar, Svečana Listina  

• Jure Dolenec, Svečana Listina 

• Matej Gaber, Svečana Listina 

• Športno društvo Kondor, Svečana 

Listina 

 

V letu 2017 je bilo podeljenih tudi 113 malih plaket za športne dosežke mladih športnikov, v letu 2018 je 

le teh bilo 162. 

 

Odboru za priznanja, plakete in svečane listine je v letu 2018 potekel mandat. Izvršni odbor Športne 

zveze in Svet Zavoda za šport sta istemu odboru (Marjan Kalamar, Dušan Čater, Pavle Oblak, Avgust 

Hartman in Saška  Benedičič Tomat) podelila še en mandate za obdobje 2019 – 2022.  

Odbor je na sestanku 29.1.2019 za predsednico Odbora za priznanja za obdobje 2019 – 2022 soglasno 

imenovalo Saško Benedičič Tomat. 

Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin je po pregledu 19 prijav sprejel predlog za najvišja 

občinska športna priznanja za leto 2018. Soglasno sprejeti predlogi za prejemnike športnih priznanj za 

leto 2018 so : 

 

MAJOLIKA za rezultat in mlade perspektivne 

športnike 

• Sašo Bertoncelj, gimnastika 

• Lara Poljšak, jadranje 

• Tine Gartner, rokomet 

• Matic Pipp, rokomet 

• Jošt Juričan, rokomet 

  

BRONASTA plaketa za 10 letno delo ali za 

rezultat 

• Neža Erznožnik, rekreacija  

• Gorazd Krajnik, jadranje  

• Nevenka Mandić Orehek, streljanje 

• Franci Tavčar, planinstvo 

• Tomaž Zorman, mali nogomet  

 

SREBRNA plaketa za 20 letno delo ali za 

rezultat 

• Alojzij Bašelj, planinstvo 

• Gregor Božnar, streljanje 

• Dane Kokalj, planinstvo  

 

ZLATA plaketa za 30 letno delo ali za rezultat 

• Franci Ahčin, mali nogomet 

• Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka 

 

SVEČANA LISTINA za več kot 30 letno delo, 

rezultat ali za 50 in več letno delo društva 

• Društvo upokojencev Škofja Loka, 

rekreacija  

• Gregor Selak, plezanje  

Posebno priznanje – velika majolika za 60 let 

 

• Rokometno društvo Urbanscape 

• Strelsko društvo Škofja Loka

Srečanje in podelitev priznanj bo v 26. marca 2019 ob 19. uri v Sokolskem domu. 

http://www.zsport-skloka.si/
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PREČKAMO MOSTOVE – POVEZUJEMO LJUDI 

www.t4m.si  
 

 
Poročilo Odbora Teka 4 mostov za leti 2017 – 2018 

 
 
»Verjetno najboljši ulični tek v Sloveniji … fantastično navijaško vzdušje … brezhibna 
organizacija …« - takšni in podobni komentarji se ponavljajo leto za letom, tako pa je bilo tudi 
po Tekih štirih mostov v letih 2017-18. Ocenjujemo, da smo v Škofjo Loko v obeh dneh skupaj 
privabili okrog 10.000 ljudi. Dopoldne in popoldne je teklo več kot 1.000 vrtčevskih in šolskih 
otrok, večernega teka se je udeležilo 1.300 tekačev vseh starosti, na startno-ciljnem prostoru, 
ob celotni progi, na prizorišču večernih koncertov pa je bilo skoraj 8.000 Ločanov, 
spremljevalcev, turistov in drugih obiskovalcev. 
 
Bilo je polno emocij, dobre volje, pozitivnega vzdušja, smeha, navijanja, ... Skupaj smo ustvarili 
izjemen dogodek, ki je Škofjo Loko v dveh dneh spremenil v prestolnico teka, športa in 
druženja.  
 
V času vrtčevskih tekov so predstavniki Športne zveze in Zavoda za šport podelili priznanja 
mladim športnikom in njihovim trenerjem ter mentorjem. Ponovno smo izvedli šolski tek za 
Pokal štirih županov, ki so ga osvojili učenci in učenke OŠ Ivana Groharja. Kot najuspešnejša 
šola so prejeli tudi donacijo v vrednosti 500 evrov, ki so jo prispevali vsi štirje župani iz UE 
Škofja Loka. Prvo mesto za najmnožičnejšo šolo sta si razdelili OŠ Škofja Loka-mesto in OŠ 
Cvetka Golarja. 
 
Pridružili smo se tudi programu RUN4UNITY, ki po vsem svetu združuje številne športne 
dogodke in športne dneve, ki preko igre in zabave pripomorejo k preseganju različnosti.  
 
V povezavi s škofjeloškima kluboma Lions in Rotary je imela prireditev humanitarno noto, saj 
smo s pomočjo obeh klubov omogočili tek slepim in slabovidnim, pa tudi članom lokalne 
terapevtske skupnosti za zasvojene starše in učencem Osnovne šole Jela Janežiča ter njihovim 
spremljevalcem – vseh skupaj je bilo skoraj 50. 
 
En evro od vsakega udeleženca nočnega teka smo namenili šolskim skladom vseh treh 
škofjeloških osnovnih šol.  
 
T4M se bo kot član Združenja za cestne in rekreativne teke pri AZS še naprej trudil ostati med 
najboljšimi cestnimi teki v Sloveniji, v naslednjih letih pa si bomo prizadevali privabiti do 2.000 
udeležencev nočnega teka. 
 
Tekaški pozdrav. 
 
Igor Drakulič, direktor prireditve 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
http://www.t4m.si/
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REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV v letu 2016

PRIHODKI

T4M, MTB tekmovanja aktivnosti plavalni strokovna

Vzpon na Lubnik ODRASLI MLADI tečaji SLUŽBA ∑

prijavnine -           3.485      -           -           -           3.485      

sponzorji 560         7.207      200         -           165         8.132      

razpisi 430         1.252      -           -           -           1.682      

Ob.ŠL in ZŠ 4.000      9.000      3.500      6.200      3.451      26.151    

drugo -           3.425      695         -           24           4.144      

Vrtec, OŠ -           -           -           14.496    -           14.496    

∑ PRIHODKI 2016 4.990      24.369    4.395      20.696    3.640      58.090    

∑ leto 2015 59.947    19.059    2.800      20.534    2.298      104.638  

∑ leto 2014 102.997  

∑ leto 2013 88.591    

prvo leto programa T4M ∑ leto 2012 67.140    

∑ leto 2011 53.375    

Prihodki Športne zveze so se v lanskem letu precej znižali ob dejstvu, da je najobsežnejši program 

pričel izvajati podizvajalec - novoustanovljeno Društvo tek štirih mostov. Program je v celoti potekal pod

okriljem zveze v obdobju 2012 do 2015. Medsebojno sodelovanje društva in zveze ostaja tudi v prihodnje.

Od prihodkov programa T4M je društvo v preteklem letu namenilo za druge programe zveze 500 €.

Prihodki na področju odraslih tekmovanj so za dobrih 500 € porasli pri prijavninah. Športni delavci, ki

pomagajo pri izvedbi tekmovanj odraslih, so v preteklem letu s svojim prostovoljnim delom pridobili

dodatna sredstva z izvedbo iger diabetikov ter državnih kegljaških tekmovanj, dodatnih 1.100 € je

zveza pridobila z uspešno kandidaturo na razpisu za projekte posebnega pomena za občino (36.ŠRI).

Na področju rekreacijskih tekmovanj je bilo v letu 2016 zapeljanih kar nekaj novitet tekmovanj, ki so

bile pozitivno sprejete. Krepila so se tekmovanja v delu Športno rekreacijskih iger

v drugih občinah Upravne enote, v naši občini pa se je po večletnem premoru ponovno zelo uspešno

zapeljala liga v malem nogometu. V porastu je bila udeležba v šahovski ligi in dvoranskem hokeju.

Pri tekašhih tekmovanjih je bil standardno zelo dober odziv pri mladih - kjer sodelujejo

šole, za starejše pa bo potrebno razmisliti o drugačnem pristopu izvedbe te panoge v prihodnje.

Pomemben delež prihodkov so predstavljali sponzorji. Bili so isti kot leto poprej in prav tako v enaki

višini. V vseh tiskovinah, ki so za množično rekreacijo bile lani napravljene, so bili navedeni ti sponzorji in

donatorji, ki so prispevali razne nagrade ali pa direkto pokrivali stroške izvedbe naših programov.

Potrebno je omeniti, da občini Gorenja vas Poljane in Žiri vsako leto v višini 1.800 € pomagata izvedbi 

Športno rekreacijskih iger.

Proračunska sredstva, ki jih je zveza pridobila na javnem razpisu za svojo dejavnost, so na prihodkovni

strani porazdeljena po programih tudi glede na stroške le teh. Pri programih mladih so porasla za 1.000 €

napram letu poprej zaradi potrebe po naročilu večjega števila priznanj za mlade športnike. Nekaj več se

je javnih sredstev namenilo tudi plavalnim tečajem in dobrih 200 € več strokovni službi.

Pri Športni zvezi poleg rekreacijskih tekmovanj ostajajo v ospreju plavalni tečaji in program mali sonček

za vrtčevske otroke. Izvršni odbor je vsako leto seznanjen s planiranimi programi za novo sezono ter

z realizacijo le teh, o svoji dejavnosti pa se obvešča tudi skupščina zveze.

Prihodki v letu 2016 so Športni zvezi omogočili nemoteno likvidnostno poslovanje brez zamud do

dobaviteljev.



ODHODKI

T4M tekmovanja aktivnosti plavalni strokovna

ODRASLI MLADI tečaji SLUŽBA ∑

izvedbe tekm., tečajev 3.500      8.452      1.878      1.838      -           15.668    

najemnine 366         3.271      -           8.624      -           12.261    

medalje,pokali,promocija -           3.334      973         1.223      -           5.530      

šp.oprema -           1.090      -           -           -           1.090      

prireditve -           4.330      996         -           -           5.326      

pis.matarial -           -           -           -           1.122      1.122      

stroški dela, računovodstvo -           -           -           5.092      1.752      6.844      

drugo, prevozi, spremstvo 118         1.192      227         3.488      454         5.479      

∑ ODHODKI 2016 3.984      21.669    4.074      20.265    3.328      53.320    

∑ leto 2015 60.105    22.616    2.712      22.508    3.340      111.281  

∑ leto 2014 97.129    

∑ leto 2013 89.966    

prvo leto programa T4M ∑ leto 2012 69.204    

∑ leto 2011 51.205    

Odhodki so se v letu 2016 zmanjšali in so kljub nekoliko večjemu obsegu programov blizu stroškom,

ki jih je zveza imela v letu 2011. Pri izvedbi rekreacijskih tekmovanj za odrasle so odhodki nekaj malega

padli na račun direktnih pokrivanj stroškov s strani donatorjev v drugih občinah. Ti so za zvezo pomenili

manj stroškov pri izvedbi tekmovanj in pri plačilu najemnin za objekte. Je pa zveza namenila zato več 

sredstev za promocijo programov za odrasle. Prvič je z letaki obvestila vsa gospodinjstva o Športno 

rekreacijskih igrah in glede na pozitivni učinek, bo s tem načinom nadaljevala. Tako je sklenil tudi odbor

za izvedbo iger. Tudi v športno opremo je bilo vloženega 1.000 € več sredstev, ki so bila namenjena

obnovi šahovskih kompletov, nakupu ozvočenja, treh nogometnih žog. Kupilo se je tudi 20 markirnih majic

ter osem ročnih semaforjev.

Nekaj več sredstev je bilo namenjenih zaključkom tekmovanj in druženju rekreativcev. Povečanje teh

stroškov za 1.800 € je bilo namenjenih druženju ob zaključku kegljaških tekmovanj, kronometra, balinarski

tekmi v Gorenji vasi, zaključku Športno rekreacijskih iger, dvoranski odbojki in ligi v namiznem tenisu.

Za izdelavo priznanj in izvedbo prireditve je bilo v lanskem letu namenjenih skoraj 7.000 €. Sredstva za

te izdatke sta zagotovila tako občinski proračun, kakor tudi Zavod za šport.

Za Športno rekreacijske igre in razne priložnostne nagrade posameznim udeležencem tekmovanj se je

za nogavice in majice v letu 2016 namenilo 2.261 €. Za medalje, barvice in milne mehurče v programu

Mali sonček je bilo namenjeno 1.700 €

Pri izvedbi programov nam pomagajo društva - po večini naše članice, ki zaračunavjo svoje usluge v

razumnih mejah. Strokovni kader, ki ima pri Športni zvezi tudi plačo, je učiteljica plavanja za 10 ur na teden.

Pri plavalnih tečajih so se izdatki nekoliko zmanjšali, ker jeseni ni bilo več potrebno zagotavljati spremstva

otrok, kar so pričeli ponovno izvajati pedagogi šol in vrtca.

Športna zveza je poskrbela tudi za strokovni kader pri nekaterih programih v projektu Ohranjajmo svojo

razgibanost, kjer deluje skupaj z Zavodom za šport, ki zapolnjuje s tem svoje proste kapacitete objektov.

Stroški pisarniškega materiala so se za več kot polovico zmanjšali od leta poprej, strošek računovodskih

storitev pa ostajajo v enaki višini že nekaj let (1.752 €).



REZULTAT :

58.090     prihodki v letu 2016

53.320 -    odhodki v letu 2016

2.796 -      prenos iz leta 2015

1.974       poslovni izid 31.12.2016

Predlagana sklepa Izvršnega odbora Športne zveze:

skl.1: V letu 2016 ustvarjen pozitivni rezultat v višini 1.974 € bo namenjen izvedbi programov

Športne zveze v letu 2017.

skl.2: IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v potrditev.

Finančno poročilo pripravila 

Aleš Murn, sekretar Športne zveze

Andreja Jelovčan, računovodkinja
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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 tek. odrasli prog. mladi plavalni tečaji strok. služba 

prijavnine       3.739,00                3.739,00            

sponzorji, donatorji       7.595,00                200,00              6.000,00                530,00                  865,00      

prihodki od razpisov     10.791,20            3.657,69              7.000,00                    133,51      

občinski proračun za dejavnost     18.668,00                8.000,00            3.500,00             4.000,00            3.168,00      

drugi prihodki       1.931,95                    500,00              1.431,95      

Vrtec, OŠ     16.831,76                 16.831,76        

SKUPAJ PRIHODKI 2017     59.556,91            3.857,69           24.739,00            4.530,00          20.831,76            5.598,46      

 
 
 
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.  

http://www.zsport-skloka.si/
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 Odhodki v letu 2017 so bili : 
 

 SKUPAJ TEK 4 Mostov tek. odrasli prog. mladi plavalni tečaji strok. služba 

izvedba tekmovanj, tečajev     16.636,40            2.460,30              9.258,10                895,00             4.023,00        

najemnina objektov     13.508,28                822,28              3.409,00               9.187,00                  90,00      

medalje, pokali, promocija       9.865,00                7.271,00                404,00             2.130,00                  60,00      

športna oprema       1.800,00                1.705,00                     95,00        

prireditve in priznanja športnikom     11.071,00                4.422,00            3.091,00              3.558,00      

pisarniški matarial           881,00                   133,00                   100,00                648,00      

računovodske storitve       1.752,00                    1.752,00      

plača učiteljice plavanja       4.628,00                   4.628,00        

drugo           300,00                   300,00            

SKUPAJ ODHODKI 2017     60.441,68            3.282,58           26.498,10            4.390,00          20.163,00            6.108,00      

 
 
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 -884,77 €. Prenos iz leta 2016 je +1.973,45 €. Predlagana sklepa 
Izvršnemu odboru : 
 
SKLEP 1: Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2017 v višini 1.088,68 € 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 

http://www.zsport-skloka.si/
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Športna zveza Škofja Loka 
Februar 2019 
 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2018 
 
 
S poslovanjem Športne zveze Škofja Loka v letu 2018 smo lahko zadovoljni kljub temu, da smo bilančno 
poslovali negativno. Saj smo sredstva Fundacije za šport za Športno rekreacijske igre prejeli šele v letu 2019. 
V lanskem letu je zabeleženo za 1.584,43 € manj prihodkov kot v letu 2017 in imeli smo za 846,98 € manj 
odhodkov. Poslovali smo dobro in v okvirih, ki jih ima zveza. Denarni tok je bil uravnotežen tako s terjatvami, 
kot z našimi obveznostmi.  
 

 
 
Prihodki v letu 2018 so bili : 
 

 SKUPAJ TEK 4 Mostov tek. odrasli prog. mladi plavalni tečaji strok. služba 

prijavnine         3.935,79                    46,00              3.889,79            

sponzorji, donatorji         7.625,00                 200,00              7.000,00                    60,00                   365,00      

prihodki od razpisov         9.010,08              2.200,00              6.810,08            

občinski proračun za dejavnost       22.223,34                8.000,00              3.800,00              4.000,00              6.423,34      

drugi prihodki-refundacija plače            681,77                       681,77        

Vrtec, OŠ       14.496,50                  14.496,50        

SKUPAJ PRIHODKI 2018       57.972,48             2.446,00           25.699,87             3.860,00           19.178,27             6.788,34      

 
Športna zveza ima zaradi medsebojnega sodelovanja še vedno odprto stroškovno mesto teka štirih mostov, 
kjer sodelujemo tudi iz naslova uspešnih kandidatur za tekaško prireditev na Fundaciji za šport. Poleg tega 
prireditev izkoristimo tudi za podelitve priznanj mladim športnikom. Tek je lansko leto pridobil 2.200 € od 
Fundacije za šport.  
Prihodki ostalih področij : tekmovanja odrasli, programi mladih, plavalni tečaji in strokovna služba ostajajo 
nekje v enakih višinah kot leto poprej. Na prihodkovni strani je ob finančnem poročilu pomembno, da se 
sredstva iz občinskega proračuna in od sponzorjev pravilno prerazporedijo glede na stroške, ki jih programi 
imajo. Kot že na začetku omenjeno, v poročilu ni sredstev Fundacije za šport za program odraslih : Športno 
rekreacijskih iger v višini 2.400 €. Za te igre sta v lanskem letu 1.800 € prispevali Občini Gorenja vas Poljane 
in Žiri. Zveza vsako leto tudi kandidira na razpisu domače občine za programe pomembne za občino in njeno 
prepoznavnost, kjer smo lani prejeli 1.410,08 €.  
Precej prihodka beležimo tudi od staršev otrok, ki obiskujejo plavalne tečaje, le te plačuje Vrtec Škofja Loka. 
V poročilu se prihodki in odhodki tečajev lahko tudi precej razlikujejo od preteklih let, saj se le ti izvajajo v 
šolskem obdobju (jesen – pomlad) in tudi skupine različno pristopajo k izvedbam. Ob spremljanju izvajanj 
plavalnih tečajev le ti potrebujejo med 19.500 in 21.000 € sredstev, ki so potrebna za najem bazena, prevozov, 
plačilo učiteljev plavanja ter medalje za otroke. Starši prispevajo za 6 urni tečaj vrtčevskega otroka 30 €, za 7 
urni tečaj osnovnošolskega otroka pa 35 €. 
Pomemben prihodek Športne zveze so še vedno sponzorska sredstva, ki nam jih namenjajo Knauf Insulation, 
Mladinski servis Zamorc, Rokus Klett, Elektro Gorenjska, Sibo in LTH Castings. 
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Najobsežnejši dopoldanski program na Športni zvezi so plavalni tečaji. V popoldanskem času in predvsem 
med vikendi zveza izvaja programe za odrasle. Tudi ti se vedno beležijo za tekmovalno obdobje in ne za leto. 
Kompletno poročilo bo podano tudi na skupščini, pri finančnem poročilu pa omenimo, da se je v sezoni 2017/18 
izvedlo 31 različnih tekmovanj, 7 turnirjev, 4 ligaška tekmovanja in 3 redne vadbe. Sodelovalo je 397 ekip z 
več kot 3.100 udeleženci.  
Zadovoljni smo bili tudi s podelitvijo priznanj mladim športnikom in s podelitvijo najvišjih občinskih športnih 
priznanj.  
 
Odhodki v letu 2018 so bili : 
 

 SKUPAJ TEK 4 Mostov tek. odrasli prog. mladi plavalni tečaji strok. služba 

izvedba tekmovanj, tečajev       18.113,16              2.495,97              9.259,27                 687,99              5.669,93        

najemnina objektov       13.075,93                3.800,00                9.275,93        

medalje, pokali, promocija         8.158,57                7.235,69                 439,93                 482,95        

športna oprema                     -                  

prireditve in priznanja športnikom       13.382,41                5.140,58              2.620,29                5.621,54      

pisarniški matarial            992,67                   185,91                   144,00                 662,76      

računovodske storitve         1.752,00                      1.752,00      

plača učiteljice plavanja         3.626,95                    3.626,95        

drugo            493,01                   338,42                 154,59          

SKUPAJ ODHODKI 2018       59.594,70             2.495,97           25.959,87             3.902,80           19.199,76             8.036,30      

 
Odhodki so bili v letu 2018 za 846,98 € manjši, kot leto poprej.  
Na stroškovnem mestu teka štirih mostov je bil delno pokrit račun meritev.  
Razumljivo je največ stroškov pri programih odraslih, ki so namenjeni pripravi in izvedbi tekmovanj, vodenju 
vadbe, sodniškim stroškom, stroškom reklame, meritev, zdravstveni službi itd. So nižji za 538,32 € kot v letu 
2017. Nekaj več je bilo izdatkov pri najemu objektov in pri prireditvah in priznanjih. Skoraj enaka višina izdatkov 
je bila pri izvedbi tekmovanj in pri pokalih ter promociji. Pri programih odraslih smo za reklamo in medalje vsem 
udeležencem prvič izvedene prireditve Trimfejst porabili 671 €. To se je odrazilo z odlično udeležbo (13 ekip 
s 53 udeleženci) ne-tekmovalne panoge v naravi, ki želi oživljati obnovljeno trim stezo in udeležbo družin oz. 
oseb, ki niso tekmovale. V letu 2018 smo pri Športno rekreacijskih igrah ponovili 2x oglaševanje tekmovanj z 
letaki po gospodinjstvih v upravni enoti, za kar je bilo plačano 1.642 €. Športne opreme v lanskem letu nismo 
nakupovali, smo pa za nogavice udeležencev tekmovanj namenili 1.832 €. Nekaj stroškov je bilo namenjenih 
srečanjem in druženju športnikov po kronometru, v odbojki, namiznem tenisu, košarki, prstometu, šahu, 
zaključku kegljaških tekmovanj, srečanju izvajalcev programov… 
Pri programih za mlade je bilo namenjenih 487 € manj, kot v letu 2017. Nastali stroški so bili za strokovni kader 
za počitniške programe in za izvedbo krosa. Nekaj je bilo izdatka za priznanja in za podelitev plaket mladim 
športnikom. Vsako leto Športna zveza tudi razdeljuje zloženke za informiranje otrok po šolah o športnih 
aktivnostih med počitnicami.  
Tudi strošek plavalnih tečajev je bil nižji za 963 € kot leto poprej. Tu nastajajo stroški prevozov otrok, objekta, 
priznanj in strokovnega kadra. S 1.9.2018 Športna zveza nima več zaposlene učiteljice plavanja in tečaje 
izvajajo zunanji sodelavci. 
Pod stroškovnim mestom strokovne službe je večino izdatka namenjeno občinskim športnim priznanjem in 
računovodskim storitvam. 
 
Rezultat finančnega poslovanja v letu 2018 je –1.622,22 €. Prenos iz leta 2017 je +1.088,68. Predlagana 
sklepa Izvršnemu odboru : 
 
SKLEP 1: Negativni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2018 v višini 533,54 € bo pokrit s sredstvi 
Fundacije za šport v letu 2019. 
 
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 

http://www.zsport-skloka.si/
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Datum: 9.3..2019 
 
 
 
ZADEVA: POROČILO NADZORNEGA ODBORA ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 
 
Nadzorni odbor Športne zveze Škofja Loka v sestavi Rudi Zadnik, predsednik NO Športne zveze in člana, 
Lado Podviz in Janko Platiša, se je sestal v dvoletnem obdobju dvakrat in opravil preglede v skladu s 27. 
členom statuta Športne zveze Škofja Loka (v nadaljevanju ŠZ). 
Pri pregledih so sodelovali še predsednik ŠZ Blaž Pipp, sekretar ŠZ Aleš Murn in računovodkinja Andreja 
Jelovčan. Predsednik NO Rudi Zadnik pa se je udeleževal tudi sej IO Športne zveze in spremljal njihovo 
delo. 
 
Pri svojem delu je NO pregledoval in sledil finančnemu poslovanju Šporne zveze v skladu s 34. členom  
statuta ŠZ in sprejetim Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju ŠZ. Preveril je urejenost aktov in 
pravilnikov v skladu s 15. členom statuta ŠZ. 
 
Finančno poslovanje Športne zveze Škofja Loka 
Športna zveza zagotavlja podatke o svojem materialnem poslovanju v skladu z Zakonom o društvih, 
statutom zveze in drugo zakonodajo, katero moramo upoštevati pri poslovanju.    
Računovodske naloge opravlja zunanja sodelavka. 
ŠZ je v skladu z Zakon o društvih in sprejetim pravilnikom o finančno materialnem poslovanju pripravila 
vsako leto bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izdelano poročilo za AJPES. 
Člani NO smo vse te dokumente skupaj z vodstvom ŠZ pregledali, dodali nekaj splošnih navodil in jih z 
dodatnimi pojasnili predlagali v sprejem Izvršnemu odboru ŠZ. 
Opravljena je bila inventura osnovnih sredstev in drobnega inventarja in popis denarnih sredstev. 
Ugotavljamo, da ŠZ posluje dobro in v okvirih, ki jih ima. Denarni tok je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot 
z obveznostmi.  
 
Delovanje Športne zveze in akti Športne zveze v skladu s 15. členom statuta ŠZ 
Delovanje ŠZ in IO ter organov je v skladu s statutom Športne zveze in dobro delujejo. Vsem članom IO je 
vedno na razpolago pisno gradivo za seje IO in na sejah še pripravljen projekcijski prikaz po posameznih 
točkah dnevnega reda. Na sejah je bil vedno prisoten sekretar ŠZ in direktor Zavoda za šport Škofja Loka. 
NO ŠZ je pri svojem pregledu in sodelovanju na sejah IO ugotovil, da še niso bili sprejeti vsi akti ŠZ in 
opozoril IO, da je le te potrebno pripraviti do prve skupščine ŠZ. Pri tem je nudil tudi pomoč pri izdelavi le 
teh. IO ŠZ je manjkajoče akte pripravil in jih sprejel. Ti akti so danes na skupščini dani v razpravo in sprejem. 
S tem bodo sprejeti vsi akti, ki jih zahteva 15. člen statuta ŠZ.   
Ti so: 
Statut Športne zveze, Disciplinski pravilnik ŠZ, Pravilnik za podeljevanje priznanj, plaket in svečanih 
listin ŠZ, Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju ŠZ, Poslovnik o delu ŠZ  
in Poslovnik o delovanju skupščine ŠZ. 
 
NO ŠZ se zahvaljuje organom Športne zveze, predsedniku in sekretarju ŠZ, računovodkinji in članom IO ŠZ 
za korektno sodelovanje pri izvajanju zadanih nalog v tem dvoletnem obdobju.  
Članicam ŠZ Škofja Loka pa priporoča, da v kolikor nimajo urejenih vseh dokumente v skladu s sprejetimi 
statuti oz. pravilniki, da le te uredijo in se poslužujejo lahko smiselno tudi dokumentov, ki jih ima sedaj 
sprejete ŠZ Škofja Loka.   
 
Nadzorni odbor predlaga skupščini Športne zveze, da sprejeme poročilo Nadzornega odbora Športne zveze 
Škofja Loka skupaj s priporočili. 
 
 
Člana NO:                              Predsednik NO: 
Lado Podviz, l.r.       Rudi Zadnik  l.r. 
Janko Platiša l.r. 
 

http://www.zsport-skloka.si/
http://www.zsport-skloka.si/
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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 skupščina Športne Zveze Škofja Loka na svojem zasedanju __.__.2018 
sprejela 
 
 

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 v okviru zveze ali zunanji računovodski servis. 
 

7. člen 
Računovodski delavec je dolžan skrbeti, da se pri poslovanju zveze pravilno uporabljajo veljavni predpisi. 
Odgovoren je za: 
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▪ 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 Izvršni odbor zveze 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 zveze obravnava popisno poročilo, 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 skupščina 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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Na osnovi 15. člena Statuta Športne Zveze Škofja Loka je skupščina Športne Zveze Škofja Loka na svojem 
zasedanju 21.3.2019  sprejela 
 
 

POSLOVNIK ZA DELO ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 
 

 
I. UVODNE DOLOČBE  
 

1. člen  
S tem poslovnikom se ureja način dela izvršnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in 
drugih komisij (v nadaljevanju: organi) v Športni zvezi Škofja Loka (v nadaljevanju zveze ), pripravo gradiv 
za seje, sklicevanje in vodenje sej in zasedanj, odločanje in druga vprašanja v zvezi z njihovim delom in 
nalogam.  
 

2. člen 
O vprašanjih organizacije in načina dela organov zveze, ki niso urejena s tem poslovnikom, člani organa 
odločijo s posebnim sklepom. 
Zveza lahko ustanovi stalne ali začasne komisije v skladu s statutom zveze. Komisije imenuje Izvršni odbor 
Zveze. Komisije lahko štejejo največ 5 članov. Vsebino delo posamezne komisije določi Izvršni odbor v 
sklepu o imenovanju komisije.  
 

3. člen 
Organi zveze obravnavajo in odločajo o vprašanjih iz svoje pristojnosti na sejah, ki so načeloma javne. 
Kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi oziroma gre za varovanje tajnosti, lahko predsednik organa odloči, 
da posamezne točke dnevnega reda niso javne oz. so zaprte za javnost.  
 

4. člen  
Organi zveze pri opravljanju svojih nalog sodelujejo tudi z občinami, pristojnimi državnimi in drugimi 
športnimi organizacijami, zavodi in organi, ki občasno delujejo v interesu športa. 
 
II. PROGRAMI DELA IN PRIPRAVA GRADIV ZA SEJO  
 

5. člen  
Vsi organi zveze pravočasno pripravijo okvirni letni program dela (program dela ne izdelata nadzorni odbor 
in disciplinska komisija) in finančni načrt ter poročila o svojem delovanju.  
Organi pripravijo program dela in poročilo o delu v roku najkasneje 20 dni pred Skupščino.  
 

6. člen 
Poročila in programe organov, finančno poročilo in finančni plan pred skupščino zveze obravnava Izvršni 
odbor zveze. Skupno poročilo in program dela s finančnim poročilom in planom za tekoče leto za skupščino 
v skladu s sprejetimi sklepi pripravi Izvršni odbor.  
V nujnih primerih je možno predlagati dodatne točke dnevnega reda ter gradivo zanje v krajšem roku ali 
celo izjemoma na sami seji. Organ na podlagi obrazložitve o nujnosti takega predloga odloči, ali jih sprejme 
v obravnavo ali ne.  
 
III. SKLIC IN PRIPRAVA SEJ  
 

7. člen  
Seje organov zveze sklicuje predsednik posameznega organa po lastni presoji, v skladu s programom dela 
oziroma mora sklicati sejo na zahtevo organov oziroma članov kot to določa statut zveze, v njegovi 
odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik oz. od predsednika organa pooblaščeni član.  
Predlagatelji, ki zahtevajo sklic seje posameznega organa morajo hkrati z zahtevo posredovati tudi gradivo 
o vprašanju glede katerega so zahtevali sklic seje.  
 

8. člen  
Vabilo za sejo organa zveze, s predlogom dnevnega reda je potrebno poslati članom najmanj 7 dni pred 
sejo po elektronski ali navadni pošti. Vabilo za seje organov podpišeta predsednik organa in sekretar zveze. 

http://www.zsport-skloka.si/
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Vabila za vse seje organov se pošljejo v vednost s predloženim gradivom predsedniku zveze in 
predsedniku nadzornega odbora.  
Seje organa so lahko tudi dopisne, kadar gre za nujne zadeve ali le za eno samo potrditev določenega 
sklepa ali vprašanje. Dopisna seja se izvedejo po elektronski ali običajni pošti. Član organa se opredeli na 
predlagani sklep ali vprašanje z DA ali NE. Z vabilom za sklic dopisne seje je potrebno posredovati 
obrazložitev z razlogi za sklic dopisne seje. 
Dopisna seja je sklepčna, če je večina članov organa glasovala na predlagan sklep ali vprašanje in sprejet, 
če je večina glasovala z DA. Zapisnik dopisne seje se potrdi na prvi redni seji organa. 
 

9. člen  
Pod točko "razno" se obravnavajo kratke, aktualne zadeve, ki morajo biti navedene praviloma pred 
začetkom seje, ob sprejemanju dnevnega reda. 
 

10. člen  
Na seje organov se vabijo izvoljeni člani. Glede na obravnavano tematiko se po potrebi vabijo tudi 
predstavniki drugih organov oz. služb in predstavniki sredstev javnega obveščanja, vendar le-ti nimajo 
pravice glasovanja. 
 
IV. VODENJE IN RAZPRAVA NA SEJAH  
 

11. člen 
Sejo organa zveze vodi predsednik organa. V njegovi odsotnosti ali zadržanosti vodi sejo podpredsednik 
ali eden od članov, ki ga določi predsednik organa.   
 

12. člen 
Po otvoritvi seje predsednik organa (v nadaljevanju: predsedujoči) ugotovi sklepčnost seje. Organi so 
sklepčni, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov.  Prisotnost se vnese poimensko v zapisnik.  
Predsedujoči predlaga sprejetje predloženega dnevnega reda. Člani organa lahko predlagajo spremembe 
in dopolnitve dnevnega reda.  
 

13. člen 
Po sprejetju dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje, organi obravnavajo in razpravljajo o posameznih 
točkah po sprejetem dnevnem redu. Organ lahko med potekom seje spremeni vrstni red obravnave 
posameznih točk dnevnega reda.  
 

14.  člen 
Ob začetku razpravljanja o vsaki točki dnevnega reda lahko da poročevalec natančnejšo oz. dopolnilno 
obrazložitev, lahko pa razprava temelji le na osnovi pisnega predloga.  
 

15. člen 
Člani organov imajo pravico in dolžnost : 

- da se seznanijo se z gradivom in drugimi akti, ki se nanašajo na vprašanja, ki so na 
dnevnem redu, 

- da se opredelijo do gradiva oziroma predlagajo spremembo ali dopolnitev mnenj, stališč oziroma 
sklepov organa, 

- prenašati mnenje in pripombe, ki so jih organi sprejeli, 
varovati podatke zaupne narave.  

 
16. člen 

Pri razpravi o posamezni točki dnevnega reda lahko sodelujejo predstavniki organov, članic zveze, katerih 
dejavnost je povezana s dejavnostjo zveze, nimajo pa pravice odločanja.  
 

17. člen 
Predsedujoči organa dodeli besedo razpravljavcu po vrstnem redu priglasitve.  
Razprava o vsakem vprašanju oziroma točki dnevnega reda traja, dokler ni več prijavljenih k razpravi.  
Predsedujoči lahko posameznemu razpravljavcu omeji čas za razpravo ali ga opozori, naj se drži dnevnega 
reda, če meni, da razpravljavec ne prispeva k razčiščevanju zadeve ali se njegova razprava ne nanaša na 
obravnavano točko dnevnega reda. 
 
Predsedujoči skrbi za to, da razpravljavca nihče ne prekinja in ne preprečuje njegovega izvajanja. Po 
potrebi predsedujoči lahko odredi odmor in skrbi za red na seji.  

http://www.zsport-skloka.si/
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18. člen 

Če zaradi objektivnih razmer na seji ni mogoče obravnavati ostalih točk dnevnega reda, se seja lahko 
prekine in hkrati določi datum nadaljevanja seje.  
Ko predsedujoči zaključi razpravo k posamezni točki dnevnega reda, predlaga sklepe in preide na sprejem 
sklepov.  
Člani sprejmejo sklepe z večino glasov navzočih članov.  
Glasovanje je javno, razen v primerih, ko se organ z javnim glasovanjem izreče za tajno glasovanje.  
Člani glasujejo tako, da se izrazijo “za" predlog ali "proti” predlogu.  
Če je glede vsebine točke dnevnega reda več predlogov oz. zaključkov, jih da predsedujoči na glasovanje 
po vrstnem redu kot so bili predlagani.  
V primeru, da se s posameznim glasovanjem ne doseže potrebna večina glasov, se šteje, da predlog ni 
sprejet.  
 

19. člen 
Po končanem glasovanju predsedujoči ugotovi izid glasovanja in razglasi, da je predlog, o katerem je organ 
glasoval, sprejet ali zavrnjen.  
Obvezno razlago sprejetih sklepov dajejo organi, ki so jih sprejeli.  
 

20. člen 
V primerih, da obravnavano vprašanje ne zahteva sklepanja oziroma organ sprejme le informacijo na 
znanje, predsedujoči zaključi razpravo in preide na naslednjo točko dnevnega reda.  
 

21. člen 
Ko sta končana razprava in sklepanje o vseh točkah dnevnega reda, predsedujoči zaključi sejo.  
 

22. člen 
Organ lahko pooblasti, izvršni odbor ali posebno delovno skupino, da pripravi končno besedilo sklepov 
oziroma mnenj ali stališč, ki so bila sprejeta na seji.  
 
V. ZAPISNIK  
 

23. člen 
O sejah organov zveze se vodi zapisnik. Zapisnik vsebuje: naziv organa, zaporedno številko seje, datum 
seje z navedbo ure začetka in konca seje, prisotne in odsotne člane ter druge prisotne na seji, kraj seje, 
dnevni red, povzetek poteka seje, kratko vsebino razprave, sprejete sklepe, stališča, mnenja ali priporočila, 
kdo je zadolžen za izvedbo naloge, rok rešitve in morebitna druga navodila.  
Zapisuje se lahko tudi izid glasovanja o posameznih zadevah. Na zahtevo člana organa tudi njegovo ločeno 
mnenje.  
 

24. člen 
Za izdelavo zapisnika za objavo sprejetih odločitev in drugih aktov skrbi sekretar zveze ali druga 
pooblaščena oseba za to področje.  
 

25. člen 
Sekretar zveze zagotovi zapisnik najpozneje v 10 dneh po seji. Pregleda in podpiše ga predsedujoči in 
zapisnikar, nato se pošlje v roku 15 dni vsem prisotnim na seji. Na naslednji seji se ugotovitvi, če so 
vpisane vse naloge oz. dogovorjeni sklepi.  
Predsedujoči oz. po sklepih zadolženi člani organa poročajo o izvedenih nalogah oz. sprejetih sklepih.  
Sekretar zveze skrbi za hrambo arhivskega izvoda zapisnika in gradiva za sejo in da zapisnike dobijo 
organi zveze. Poročila o delu se lahko pripravijo tudi v obliki informatorja. 
 
VI. KONČNE DOLOČBE  
 

26. člen 
Za spremembe pravil, pravilnikov ter drugih splošnih aktov velja enak postopek, kot je predlagan za sprejem 
oz. dopolnitev.  

27. člen 
Ta poslovnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejetju na skupščini Športne zveze. 

 
Škofja Loka, 21.3.2019      Predsednik Športne zveze 

Blaž PIPP 

http://www.zsport-skloka.si/
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K 11. točki  
17. SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA,  
 

Razrešitev člana IO in podaljšanje mandatov članom odborov ŠZ 

 
Po predhodni volilni skupščini (oktober 2016) bi morala biti volilna skupščina oktobra 2020.  

Glede na to, da društva in prav tako Športna zveza letna poročila zaključujejo v tretjem mesecu 

leta, se je na predlog Nadzornega odbora in po potrditvi Izvršnega odbora Športne zveze 

skupščina premaknila iz oktobra v to obdobje. Naslednja volilna skupščina bo tako marca 2021.  

 

Prav tako se je IO ŠZ odločil in predlaga skupščini, da zaradi odstopne izjave Tineta Radinje v 

organu zveze, ker je postal župan Občine, ne bo predlagal skupščini volitev novega člana. IO 

lahko kot 6 članski deluje do konca mandata. 

 

Skupščini predlagamo naslednje sklepe:  

 

1. 

Skupščina Športne zveze Škofja Loka razreši na podlagi odstopne izjave člana Izvršnega 
odbora Športne zveze Tineta Radinjo. 
 
2. 
Izvršni Odbor Športne zveze Škofja Loka do naslednjih volitev deluje v šest članski zasedbi. 
 
3. 
Skupščina Športne zveze Škofja Loka soglaša, da se članom organov Športne zveze Škofja 
Loka mandat, ki bi potekel oktobra 2020 podaljša za 5 mesecev oziroma do naslednje volilne 
skupščine. 
 
 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze  

Škofja Loka, 6.3.2019 

 

http://www.zsport-skloka.si/
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Plan dela Športne zveze za leti 2019-2020 
 
 
Športna zveza Škofja Loka združuje športna društva in klube na območju občine Škofja Loka. 
Člani Športne zveze so športni subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo, ki so določeni v statutu 
Športne zveze Škofja Loka. 
 
Športna zveza s svojim delovanjem skuša združevati in izpolnjevati interese vseh svojih članov 
ter čim večjega števila prebivalcev občine, ki se udejstvujejo na športnem področju, pri čemer pa 
sama neposredno ne posega v področje delovanja posameznih društev.  
Športna zveza je tudi Strokovni svet Zavoda za šport, kjer aktivno sodeluje z nasveti in priporočili 
športne politike v občini. Njena stalna naloga je, da skuša v dialogu z Občino Škofja Loka vplivati 
na zagotovitev zadostne količine javnih sredstev, ki so namenjena za delovanja društev in klubov 
ter pripraviti strategijo razvoja športnih objektov v prihodnje.  
Glavna dejavnost zveze je koordinacija članstva in organizacija posameznih športnih dogodkov 
in aktivnosti, ki so v širšem javnem interesu.  
 
Športna zveza bo pri svojem delovanju v letih 2019-2020 na področju športnih dejavnosti sledila 
smernicam, ki so bile začrtane že v preteklih letih in bo nadaljevala ter poskušala izboljševati 
svojo dejavnost na vseh področjih. Ključna športna dogajanja bomo organizirali v okviru 39. in 40. 
jubilejnih Športno rekreacijskih iger, izvajali bomo program Mali sonček in program plavalnih 
tečajev za predšolske otroke. Organizirali bomo tudi druga rekreacijska turnirska in ligaška 
tekmovanja ter izvajali nekatere oblike redne vadbe. Podrobnejši načrt vsako leto sprejme IO ŠZ. 
 
Finančna plana za leti 2019-2020 izhajata iz načrtovane višine prihodkov v višini 60.000 € in so 
določena v podobnem obsegu kot v letu 2017 in 2018. Večino prihodkov pričakujemo iz naslova 
financiranja športnih dejavnosti občine Škofja Loka iz javnih sredstev (razpis) ter iz vadnin, šolnin 
in štartnin iz športnih tekmovanj, ki jih organiziramo. Načrtujemo, da bomo del sredstev pridobili 
tudi s prijavami na razpisih Fundacije za šport, nekaj sredstev pa načrtujemo tudi iz naslova 
donacij in sponzorstev. 
ŠZ članarino svojim članicam še naprej ne bo zaračunavala, tako da do ŠZ njene članice nimajo 
nikakršnih finančnih obveznosti. 
 
Poslovanje Športne zveze bo v letih 2019-2020 finančno uravnoteženo. Tudi odhodki so zato 
načrtovani v višini načrtovanih prihodkov, podobno kot v preteklih letih. Največ sredstev bo šlo za 
izvedbo tekmovanj in plavalnih tečajev,  za najem objektov, za promocijo, pokale in medalje. V 
kolikor bodo prilivi dopuščali, bo glede na dogovor z raznimi izvajalci naših programov potrebno 
nekaj sredstev nameniti tudi nakupu športne opreme. Vsako leto je potrebno nekaj sredstev 
nameniti tudi dogodku ob podelitvi priznanj najuspešnejšim športnikom ter računovodskim 
storitvam za Športno zvezo. 
 
Aktivnosti v načrtovanem obdobju bomo izvajali glede na odziv uporabnikov in članic, saj športne 
panoge lahko postanejo nezanimive, ali se zanimanje veča oziroma se porajajo nove oblike, ki 
jih skušamo uvajati v svoje delovanje. 
 
Športna zveza bo še naprej ostajala članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih 

zvez. 

 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze  

Škofja Loka, januar 2019 

 

http://www.zsport-skloka.si/
http://www.zsport-skloka.si/

