
  

 

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

19.2.2019 
 
 
Vabilo na 
 
15. sejo (dopisno) Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka 
Vabljeni člani Izvršnega odbora Športne zveze 

 
Ta bo potekala od torka 19.2.2019 do sobote 23.2.2019 do 9. ure  
 
   
DNEVNI RED : 
 
1. Mnenje k predlaganemu Letnemu programu športa v Občini Škofja Loka za leto 2019 
 
Direktor Zavoda za šport Igor Draksler nas je zaprosil za mnenje k predlaganemu Letnemu programu 

športa v Občini Škofja Loka za leto 2019. Razlog za sklic dopisne seje je, da je potrebno do 25.2. 2019 

dostaviti gradivo na občino, da bi lahko Letni program športa obravnavali na seji Občinskega sveta 14.3. 

2019. S tem bomo zagotovili čim hitrejšo objavo razpisa za dejavnost športa. 

Gradivo je v priponki. Prosim, da v razpisanem terminu dopisne seje sporočite na elektronski naslov  
 ales.murn@zsport-skloka.si 

 
Vaše stališče : 
A: 
Član IO Športne zveze ______ dajem pozitivno mnenje k predlogu Letnega programa športa v Občini 
Škofja Loka za leto 2019. 
 
B: 
Član IO Športne zveze ______ se NE strinjam s predlogom Letnega programa športa v Občini Škofja 
Loka za leto 2019. 
 
Prosim, da se vsi odzovete na dopisno sejo.  
 
Športni pozdrav 
Blaž Pipp, predsednik 
Športne zveze Škofja Loka 
 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
mailto:ales.murn@zsport-skloka.si


Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/2014), 7. člena Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje 
Letnega programa športa v Občini Škofja Loka in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 
11/16 – uradno prečiščeno besedilo 98/15) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji __. seji, dne, _____ 
sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  
V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2019  

 

1. člen 
(vsebina) 

Občina Škofja Loka (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi 
proračunskimi sredstvi, s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu ter na osnovi Odloka o postopku, 
pogojih in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka (v nadaljevanju: Odlok) z 
Letnim programom športa v občini Škofja Loka (v nadaljevanju: LPŠ) za leto 2019 določi: 

• obseg in vrsto področij športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,  

• višino sredstev občinskega proračuna in način sofinanciranja področij športa.  
 

2. člen 
(izvajalci LPŠ) 

Pravico do sofinanciranja na področju športa imajo izvajalci LPŠ, kot so opredeljeni v 3. členu Odloka in 
hkrati izpolnjujejo vse pogoje, ki so opredeljeni v 4. členu Odloka. 
 

3. člen 
(področja športa) 

V letu 2019 se iz sredstev občinskega proračuna sofinancirajo naslednja področja športa: 
1. ŠPORTNI PROGRAMI: 

• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (v nadaljevanju: ŠVOM prostočasno): 
o Promocijski športni programi (MS, ZS, KRP, NSP), 
o Šolska športna tekmovanja (osnovne in srednje šole ter ŠZ), 
o Dodatne ure športne dejavnosti v osnovnih šolah, 
o Celoletni športni programi (športna društva), 
o Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih. 

• Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni): 
o Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 

• Celoletni programi otrok (pripravljalne skupine: 6/7, 8/9 in 10/11 let), 

• Celoletni programi otrok (tekmovalne skupine: 12/13 in 14/15 let), 

• Celoletni programi mladine (tekmovalne skupine: 16/17 in 18/19 let), 
o Dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda v ŠD. 

• Kakovostni šport (v nadaljevanju KŠ): 
o Uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa, 
o Dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda v ŠD. 

• Vrhunski šport (v nadaljevanju VŠ): 
o Programi vrhunskih športnikov mednarodnega, svetovnega in/ali olimpijskega razreda v 

ŠD. 

• Šport invalidov (v nadaljevanju ŠI): 
o Celoletni športni programi povezovanja športnih in invalidskih društev. 

• Športna rekreacija (v nadaljevanju RE): 
o Celoletni športnorekreativni programi. 

• Šport starejših (v nadaljevanju ŠSta): 
o Skupinska gibalna vadba starejših. 

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI: 

• Projekti športnih objektov – novogradnje. 

• Investicijsko vzdrževanje športnih objektov: 



o Vzdrževanje športnih objektov v občinski lasti, 
o Najemi, zakupi, drugi odhodki, 
o Vzdrževanje športnih objektov, ki so pomembni za izvajanje LPŠ. 

• Subvencije uporabnikom športnih dvoran. 

• Podpora žičniški dejavnosti v občini. 

• Rekreativni projekti. 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 

• Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.   
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 

• Delovanje športnih organizacij: 
o Delovanje športnih društev in njihovih zvez, 
o Delovanje javnega zavoda za šport. 

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA: 

• Mednarodne športne prireditve: Pokal Loka, Tek štirih mostov. 

• Druge športne prireditve (občinskega, regijskega, državnega pomena in udeležba na MT). 

• Občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu. 
 

4. člen 
(posebna določila LPŠ) 

Z LPŠ 2019 se pri vrednotenju športnih programov, razvojnih dejavnosti, organiziranosti in drugih športnih 
prireditev upoštevajo naslednja posebna določila: 

• razvrščanje športnih panog in izvajalcev opravi Komisija za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: 
Komisija) na način, kot je določeno z Odlokom (Merila, pogoji in kriteriji). Izvajalcem iz prve (1.) 
kakovostne skupine se prizna skupni korekcijski faktor: k.f.=3,000, iz druge (2.): k.f.=2,000, iz tretje 
(3.): k.f.=1,000. S skupnim korekcijskim faktorjem se pomnožijo seštevki točk v vseh priznanih 
programih ŠVOM usmerjeni ter v KŠ in VŠ. Izvajalcem v kolektivnih športnih panogah (KŠP), ki na 
javnem razpisu kandidirajo tako z moškimi kot ženskimi programi, se razvrščanje panoge in izvajalca 
opravi ločeno za moški in ženski del programov. 

• izvajalcem vseh športnih programov, ki nimajo ustrezno usposobljenega/izobraženega kadra za 
strokovno delo v športu, se število točk za strokovni kader za takšne programe korigira s faktorjem 
0,000.  

• v razpisanih športnih   (3. člen; tč. 1.) se vsakemu izvajalcu PRAVILOMA prizna:  
(pri društvih z večjim številom sekcij in pri klubih s tekmovalnimi ekipami v ženski in moški 
konkurenci se omejitve upoštevajo glede na sekcijo oziroma spol). 

o ŠVOM prostočasno: največ trije (3) programi v starostnih skupinah: do 6, do 15 in do 19 
let. 

        (Odlok: Merila, pogoji in kriteriji; preglednica: 1-1-4), 
o ŠVOM prostočasno: največ pet (5) programov v počitnicah in pouka prostih dnevih. 

(Odlok: Merila, pogoji in kriteriji; preglednica: 1-1-4), 
o ŠVOM usmerjeni: največ trije (3) programi v starostnih skupinah: 6/7, 8/9 in 10/11 let. 

(Odlok: Merila, pogoji in kriteriji; preglednica: 1-4-2-1), 
o ŠVOM usmerjeni: največ dva (2) programa v starostnih skupinah: 12/13 in 14/15. 

(Odlok: Merila, pogoji in kriteriji; preglednica: 1-4-2-2), 
o ŠVOM usmerjeni: en (1) program v starostnih skupinah: 16/17 in 18/19 let. 

(Odlok: Merila, pogoji in kriteriji; preglednica: 1-4-2-3). 
o KŠ uporaba športnih objektov: en (1) program.  

(Odlok: Merila, pogoji in kriteriji; preglednica: 1-5-1), 
o RE celoletni športnorekreativni programi: največ pet (5) programov.  

(Odlok: Merila, pogoji in kriteriji; preglednica: 1-8-1), 
o Za športne programe LPŠ 2019, ki niso eksplicitno navedeni pri prijavi števila le-teh ni 

omejitev. 

• pri vrednotenju promocijskih športnih programov in šolskih športnih tekmovanj (3. člen, tč. 1) se 
upoštevajo naslednji korekcijski faktorji: 

o MS, ZS, KRP: k.f.=0,200; 



o NSP: k.f.=2,000; 
o ŠŠT: k.f.=1,500. 

• pri športnih prireditvah (3. člen; tč. 5) se vsakemu izvajalcu prizna NAJVEČ:  
o pet (5) športnih in/ali rekreacijskih prireditev  

(Odlok: Merila, pogoji in kriteriji; preglednica: 5-2). 
o pet (5) različnih udeležencev mednarodnih tekmovanj (isti tekmovalec se upošteva samo 

enkrat). 

• izbranim izvajalcem LPŠ dokončno višino dodeljenih sredstev predlaga svet Zavoda. Za 2019 se 
upoštevata:  

o pravilo »plus minus 15 %« določa interval (85 % do 115 %), znotraj katerega se glede na 
skupno vrednost ovrednotenih programov v 2019 in višino z JR priznanih sredstev v 2018 
določi končna višina sredstev vsakega izbranega izvajalca LPŠ za leto 2019. 

o pri izvajalcih, kjer skupna vrednost ovrednotenih programov v 2019 za več kot 50 % 
presega višino na JR priznanih sredstev v letu 2018, se skupna vrednost programov v 2019 
korigira s faktorjem 1,500! Pri izvajalcih, kjer je vrednost programov v 2019 za več kot 50 
% nižja od na JR priznanih sredstev v 2018, se skupna vrednost programov v 2019 korigira 
s faktorjem 0,500! 

V letu 2018 se na JR za dodelitev sredstev iz naslova subvencije uporabnikom športnih dvoran Poden in 
Trata upoštevajo: 

• izdani obračuni za najem ŠD Poden in ŠD Trata v letu 2018 (samo izvajalci LPŠ 2018), 

• korekcijski faktor uporabe objekta: 
o netekmovalni športni programi (ŠVOM prostočasno, ŠI, RE, ŠSta): k.f.=1,000; 
o tekmovalni športni programi (ŠVOM usmerjeni, KŠ) – vsi prostori: k.f.=2,000; 
o tekmovalni športni programi (ŠVOM usmerjeni, KŠ) – velika dvorana: k.f.=3,000. 

 

5. člen 
(obseg proračunskih sredstev) 

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine za leto 2019 in sicer: 

PODROČJE ŠPORTA ŠPORTNI PROGRAMI 
2019 postavka 

proračuna sredstva JR v % abs. v %  

ŠPORTNA VZGOJA 
OTROK IN MLADINE 
PROSTOČASNO in S 

POSEBNIMI 
POTREBAMI 

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

29.422,00 € 9,40% 3,69% 

4
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1
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Šolska športna tekmovanja  

Dodatne ure športne dejavnosti v šoli (najemnina telovadnic) 

Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno 12.207,00 € 3,90% 1,53% 

Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 2.191,00 € 0,70% 0,27% 

ŠPORTNA VZGOJA 
OTROK IN MLADINE 
USMERJENIHV KŠ/VŠ 

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

143.980,00 € 46,00% 18,06% 
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 

18.780,00 € 6,00% 2,36% 
Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (DR) 

VRHUNSKI ŠPORT Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MR, SR, OR) 14.398,00 € 4,60% 1,81% 

ŠPORT INVALIDOV Pilotski programi povezovanja 4.382,00 € 1,40% 0,55% 

ŠPORTNA REKREACIJA Celoletni športno rekreativni programi 31.300,00 € 10,00% 3,93% 

ŠPORT STAREJŠIH Skupinska gibalna vadba starejših 3.130,00 € 1,00% 0,39% 

RAZV. DEJAVNOSTI  Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 12.520,00 € 4,00% 1,57% 

ORGANIZIRANOST  Delovanje športnih društev in njihovih zvez 21.597,00 € 6,90% 2,71% 

ŠPORTNE PRIREDITVE Druge športne prireditve 19.093,00 € 6,10% 2,39% 

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV Z JAVNIM RAZPISOM: 313.000,00 € 100,00% 39,25% 

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

ŠPORTNE PRIREDITVE Občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu 5.000,00 €   0,63% 



ŠPORTNI OBJEKTI Subvencija najemnine telovadnice ŠD Partizan 4.000,00 €   0,50% 

SKUPAJ DEJAVNOST ŠPORTNIH KLUBOV IN DRUŠTEV  330.000,00 €   41,39% 

ŠPORTNI OBJEKTI 

Projekti športnih objektov - novogradnje 115.000,00 €   14,42% 4018025 

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - neposredno 71.300,00 €   

15,28% 4018026 Najemi, zakupi, drugi odhodki 5.200,00 €   

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - razpis 45.300,00 €   

Subvencije uporabnikom športnih dvoran  30.000,00 €   3,76% 4018021 

Podpora žičniški dejavnosti v občini 30.000,00 €   3,76% 5014007 

Rekreativni projekti 30.000,00 €   3,76% 4018038 

ORGANIZIRANOST  Delovanje zavoda za šport 117.079,00 €   14,68% 4018020 

ŠPORTNE PRIREDITVE 
Mednarodne športne prireditve - Pokal Loka 16.500,00 €   2,07% 4018022 

Mednarodne športne prireditve - Tek štirih mostov 7.000,00 €   0,88% 4018037 

SKUPAJ DRUGA PODROČJA ŠPORTA  467.379,00 €   58,61%  

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA: 797.379,00 €   100,00%  

 

6. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine: 

• za športne programe, razvojne dejavnosti, delovanje športnih društev in zvez ter druge športne 
prireditve:  

o na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih podpiše župan. 

• za športne programe – sredstva obvezne rezerve: 
o na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih podpiše župan. 

• za športne prireditve – občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu: 
o na osnovi LPŠ in pogodbe z Zavodom. 

• za športne objekte in površine za šport v naravi – novogradnja: 
o  na podlagi potrjenega proračuna občine, LPŠ in pogodbe z izbranim izvajalcem. 

• za športne objekte in površine za šport v naravi – investicijsko vzdrževanje: 
o 1. del (neposredno): na podlagi potrjenega proračuna občine in pogodb z 

upravljavci/lastniki. 
o 2. del (neposredno): na podlagi potrjenega proračuna občine in pogodb z izbranimi 

izvajalci. 
o 3. del (razpis): na osnovi javnega razpisa in pogodb, ki jih podpiše župan. 

•  za športne objekte in površine za šport v naravi – subvencije uporabnikom športnih dvoran: 
o na osnovi javnega razpisa in pogodb, ki jih podpiše župan. 

• za športne objekte in površine za šport v naravi – podpora žičniški dejavnosti: 
o na podlagi potrjenega proračuna občine in pogodbe z upravljavcem smučišča. 

• za rekreativne projekte: 
o na podlagi potrjenega proračuna občine, LPŠ in pogodbe z izbranim izvajalcem. 

• za organiziranost v športu – delovanje zavoda za šport: 
o na podlagi ustanoviteljstva, potrjenega proračuna občine in LPŠ. 

• za mednarodne športne prireditve – Pokal Loka, Tek štirih mostov: 
o na podlagi potrjenega proračuna, LPŠ in pogodbe z organizatorjem prireditve.  

 

7. člen 
(javni razpisi) 

Na osnovi sprejetega LPŠ 2019 bo občinska uprava v skladu z določbami Odloka in tega LPŠ izvedla postopke 
v zvezi z izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2019 in sicer za: 

• sofinanciranje športih programov, razvojnih dejavnosti, organiziranosti in drugih športnih 
prireditev, 

• sofinanciranje subvencij uporabnikom športnih dvoran, 

• investicijsko vzdrževanje športnih objektov in 



• sredstva obvezne rezerve. 
 

8. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 

Občinska uprava preko Zavoda za šport spremlja izvajanje LPŠ. V kolikor se med letom ugotovi, da se 
sredstva LPŠ zaradi neizvajanja programov ne bodo v celoti porabila, Komisija pripravi predlog 
prerazporeditve sredstev premo sorazmerno z dodeljenimi točkami oziroma sredstvi na predhodno 
izvedenem rednem JR, ki ga obravnava svet Zavoda za šport Škofja Loka in s sklepom potrdi župan.  
 

9. člen 
(spremembe LPŠ) 

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2019. 
 

10. člen 
(vsebinska povezanost) 

Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ 2019, se uporabljajo določbe Odloka. 
 

11. člen 
(veljavnost LPŠ) 

LPŠ v občini za leto 2019 začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski svet. 
 
 
 
Številka:  
Datum:  

 
 

OBČINA ŠKOFJA LOKA                        
Tine Radinja 

župan 
PRILOGA: PREGLED POMENA V DOKUMENTU UPORABLJENI KRATIC: 

kratica pomen 

LPŠ  letni program športa 

ŠVOM prostočasno prostočasna športna vzgoja otrok in mladine  

ŠVOM usmerjeni športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

KŠ kakovostni šport 

VŠ vrhunski šport 

ŠI šport invalidov 

RE športna rekreacija 

ŠSta  šport starejših 

MS promocijski program: mali sonček 

ZS promocijski program: zlati sonček 

KRP promocijski program: krpan 

NSP promocijski program: naučimo se plavati 

ŠZ športna zveza 

ŠD športno društvo 

ŠŠT športni program: šolska športna tekmovanja 

 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV: 
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2019  – predlog 
 
Razlogi za dopisno sejo : ker je potrebno zagotoviti čim hitrejšo obravnavo na Občinskem svetu in to 
14. 3. 2019, da bi zagotovili čim krajše roke do razpisa v letošnjem letu, in je gradivo potrebno oddati 
do 25. 2. 2018 sklicujemo dopisno sejo. 
 
 

a) Pravni temelj: 
 
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17) v svojem 13. členu določa, da lokalne skupnosti sprejmejo 
Letni program športa, ki določa programe športa, obseg in vrsto dejavnosti in obseg sredstev, ki se 
zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti. Občinski letni programi športa v skladu z Nacionalnim 
programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14) zagotavljajo izvedbo tistih 
področij, ki so pomembna za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti športa v lokalni 
skupnosti. V skladu z Izvedbenim načrtom Nacionalnega programa za šport v RS, Občinski sveti uvrstijo 
v Letni program športa tista področja, ki jih predlaga pristojni organ lokalne skupnosti za šport.  
 
 

b) Razlogi za sprejem, ocena stanja ter cilji in načela 
 
V skladu z zakonodajo na področju športa v RS, in na podlagi sprejetega Odlok o postopku, pogojih in 
merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka  je Občinski svet občine pristojen 
za sprejem letnega programa športa. Ob sprejemu proračuna je potrebno za izvajanje financiranja na 
področju športa sprejeti letni program športa za tekoče proračunsko leto. 
V skladu s 7. členom Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa 
v občini Škofja Loka  letni program športa določa: 

• programe in področja športa, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna; 
za sofinanciranje so opredeljeni tisti programi in področja športa, ki so bili evidentirani ob prijavi na 
javni razpis v preteklem letu in na podlagi predhodne analize področij oz. programov, 

• obseg in vrsto dejavnosti; 
ki se financirajo v skladu z določbami 5. člena Letnega programa športa za leto 2019 ali po določbah 
Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja 
Loka. 

• višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa; 
ki je določena z Odlokom o proračunu občine za leto 2019. 

• višino obvezne rezerve, ki je namenjena kritju nepredvidenih stroškov društev in klubov, ki se 
ukvarjajo s športno dejavnostjo v občini in ki jih niso mogli načrtovati ter prikazati v vlogi za redni 
javni razpis v tekočem letu.   
Višina je določena v 5. členu Letnega programa športa za leto 2019 v višini 1,00 % glede na višino 
in namene porabe v letu 2019. 

• dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajalcev letnega programa športa;  
V 4. členu Letnega programa športa za leto 2019 so določena posebna določila, ki urejajo 
vrednotenje na podlagi razvrščanja športnih panog, število priznanih programov v starostnih 
skupinah, število priznanih športnih prireditev in udeležencev mednarodnih tekmovanj pri 
posameznih izvajalcih programov, vrednotenje promocijskih in šolskih športnih tekmovanj in 
programov. 
Posebno so urejeni kriteriji za delitev subvencije uporabnikom športnih dvoran. 
Zaradi prehodnega obdobja pri uvajanju Odloka se upošteva pravilo »plus -minus 15%«, s korekcijo 
za tiste prijavitelje, kjer izračun odstopa za več kot 50% navzgor in navzdol.( razlika od lani ko člen 
veljal le za navzgor) 

• Obseg proračunskih sredstev sledi Proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019, po  
posameznih postavkah proračuna in opredeljuje razdelitev sredstev za posamezne namene po 
športnih programih. Razdelitev je opravljena na enak način kot v preteklih letih. 

• Opredeljen je način zagotavljanja sredstev ( ki sledi proračunu Občine Škofja Loka za leto 2019) , 
izvedba javnih razpisov, spremljanje izvajanja in spreminjanje Letnega programa športa. 

 

 


