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

 
ki bo v sredo, 20.11.2019 ob 18,00 uri  
v sejni sobi Zavoda za šport – ŠD Poden, Podlubnik 1c 
 
 
Predlog dnevnega reda : 

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje IO ŠZ 
2. Pregled zapisnika 17. skupščine ŠZ 
3. Predlog Letnega programa športa za leto 2020 
4. Informacija o delitvi sredstev po LPŠ za 2019 
5. Potek rekreacije pod okriljem Športne zveze 
6. Prenehanje delovanja članice ŠZ oz. združitev dveh članic 
7. Informacija o podelitvi priznanj mladim športnikom 
8. Pobude in razno (atletski stadion) 

 
 
Vabljeni tudi  

- predsednik Nadzornega odbora ŠZ 
- direktor Zavoda za šport 

 
 
POMEMBNO : kdor se je oz. se bo še opravičil za prihod na sejo, mora obvezno do torka dopisno 
podati svoje mnenje oziroma strinjanje s predlaganimi sklepi v nadaljevanju.  
Pomembno zaradi časovnice sprejemanja LPŠ 2020 na Občinskem svetu. 
 
Gradivo je posredovano po elektronski pošti. Dobite ga tudi na spletni strani   www.zsport-skloka   
pod :  Dokumenti / Športna zveza / 3. Zapisniki, gradiva… / 17. seja IO ŠZ (gradivo) 
 
 
 
Športni pozdrav 
Blaž Pipp, predsednik 
Športne zveze Škofja Loka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje IO ŠZ 
Sklep Sprejme se zapisnik 16. seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
(skupaj z ugotovitvami iz tega zapisnika) 

 
2. Pregled zapisnika 17. skupščine ŠZ 

Sklep IO ŠZ se strinja z zapisom 17. skupščine in ga vzame na znanje. 
(skupaj z ugotovitvami iz tega zapisnika) 

 

3. Predlog Letnega programa športa za leto 2020 
Sklep Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega 
programa športa v Občini Škofja Loka za leto 2020. 
(skupaj z ugotovitvami iz tega zapisnika). 

 

4. Informacija o delitvi sredstev po LPŠ za 2019 
Sklep Informacijo o delitvi sredstev so člani IO vzeli na znanje. 
(skupaj z ugotovitvami iz tega zapisnika). 

 

5. Potek rekreacije pod okriljem Športne zveze 
Sklep Informacijo so člani IO vzeli na znanje. 
(skupaj z ugotovitvami iz tega zapisnika). 

 
6. Prenehanje delovanja članice ŠZ oz. združitev dveh članic 

Sklep Informacijo o pripojitvi Strelskega društva Kopačevina k Strelskemu društvu Škofja 
Loka so člani IO vzeli na znanje. 

 

7. Informacija o podelitvi priznanj mladim športnikom  
Sklep Informacijo o podeljenih priznanjih mladim za šolsko leto 2018/19 so člani IO vzeli 
na znanje. 
 

8. Pobude in razno 

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

16. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (5. sestav) ki je bila 
dne 6.3.2019 ob 18.30 uri v pisarni »Mali sonček« Športne dvorane Poden, Podlubnik 1c. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Blaž Pipp, Ivan Hafner, Jože Hafner in Aleksandra 
Kavčič. Korespondenčno prisoten Pavle Oblak, ki je pisno oddal stališča na gradivo seje. Opravičil član 
Jurij Demšar in direktor Zavoda za šport Igor Draksler. 
Prisotni predsednik Nadzornega odbora Športne zveze (NO): Rudi Zadnik 
Ostali prisotni: Aleš Murn (sekretar ŠZ) 
 
Predsednik ŠZ Blaž Pipp je pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red. Člani so soglasno sprejeli 
naslednji: 
 
DNEVNI RED : 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje IO ŠZ 
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. dopisne seje IO ŠZ 
3. Pregled in potrditev zapisnika 14. dopisne seje IO ŠZ 
4. Pregled in potrditev zapisnika 15. dopisne seje IO ŠZ 
5. Razrešnica članu IO ŠZ 
6. Finančno poročilo za leto 2018 in poročilo Nadzornega odbora 
7. Predlog Poslovnika za delo Športne zveze Škofja Loka 
8. Poziv OKS za predlaganje članov v komisije OKS-ZŠZ 
9. Poslovnik o delu 17. skupščine ŠZ, organi skupščine in dnevni red 
10. Poročanje in informacije o  

a. Aktivnostih pri športnih objektih in atletske steze 
b. Letnem programu športa 2019 v primerjavi z 2018 
c. Srečanju Odbora za 39. Športno rekreacijske igre 
d. Odpisu stare in nakupu nove blagajne ŠZ 
e. Status društva v javnem interesu 

11. Pobude in razno 

 
K 1. točki: 
Sekretar je poročal, da bo v prihodnje poslan v razpravo predlog Pravilnika za podeljevanje športnih 
priznanj, da žal ni uspel ponoviti poziv članicam za izvedbo tečaja prve pomoči in bo to v planu zgodaj 
jeseni in da sta se na poziv za predstavitev na skupščini odzvala Strelsko društvo Škofja Loka in 
Odbojkarski klub Lubnik. Na seji je Ivan Hafner dodal, da bo na skupščini ŠZ predstavil delovanje Društva 
upokojencev. 
Vsi člani IO so soglasno sprejeli: 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 12. seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 2. točki: 
Člani IO so soglasno sprejeli: 
Sklep 2 
Sprejme se zapisnik 13. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 3. točki: 
Člani IO so soglasno sprejeli: 
Sklep 3 
Sprejme se zapisnik 14. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 4. točki: 
Pri tej točki je bilo precej razprave. Člani IO so podali svoje mnenje, da se o tako pomembni problematiki 
kot je Letni program športa v Občini Škofja Loka ne sme in ne more glasovati na dopisni seji. Absolutno vsi 
podpirajo dvig sredstev za šport in nihče nima nič proti, da se za določena področja nameni več sredstev. 
V tem letnem programu (izpostavil J. Hafner) recimo Pokal Loka v smučanju dobi 60 % več sredstev kot 
leto poprej, Tek 4 mostov 40 %, nogometni turnir Jana Oblaka pa je lansko leto dobil 700 €. In to je turnir 
ki je namenjen otrokom do 12 oz. 15 leta starosti, kjer se zbere čez 200 ekip s preko 2000 udeleženci iz 
šestih držav. Gre za enega največjih turnirjev za mlajše kategorije v tem delu Evrope.  

http://www.zsport-skloka.si/
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Prav tako ni prav, da se že nekaj let v proračunu ne zviša postavka za izvajanje športnih programov in tudi 
tokrat ta postavka ostaja popolnoma enaka kot lani. (Pipp)  
Tudi letos ni nobenega povečanja sredstev na pomembni postavki »investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov – razpis«. Vsekakor je nesporno prav, da Zavod za šport dobi za vzdrževanje športne 
infrastrukture več sredstev. Ni pa prav, da uporabniki zvišanja sredstev pri vzdrževanju zaupanih objektov 
dvig te postavke ne bodo čutili. 
 
Soglasno so se strinjali: 

• V prihodnje se ne sme več sklicevati dopisne seje IO ŠZ za mnenje k Letnemu programu športa v 
Občini Škofja Loka; 

• Če je IO ŠZ tudi Strokovni svet Zavoda za šport, mora imeti možnost aktivnega sodelovanja pri 
pripravi Letnega programa športa v Občini Škofja Loka; 

• Pri prireditvah (mednarodnih) morajo imeti vsi enako osnovo oz. možnost za javna sredstva; 

• Do poletja se opravi srečanje predstavnikov IO ŠZ skupaj z direktorjem Zavoda za šport pri županu 
Občine Tinetu Radinji. Za koordinacijo se naprosi Igorja Drakslerja. 

 
Na koncu razprave so člani IO soglasno sprejeli: 
Sklep 4 
Sprejme se zapisnik 15. dopisne seje s pripombami in ugotovitvami. 
 
K 5. točki: 
Člani so poudarili, da IO ŠZ ne more dati razrešnice članu Tinetu Radinji, ki je podal odstopno izjavo zaradi 
funkcije, ki jo opravlja kot župan, saj je zato pristojna skupščina. Zato so  člani IO sprejeli: 
Sklep 5 
Člani IO ŠZ so se seznanili z odstopno izjavo Tineta Radinje in jo predlagajo skupščini ŠZ v sprejem. 
 
K 6. točki: 
Aleš Murn je na kratko predstavil finančno poročilo ŠZ za leto 2018. Seznanil je prisotne, da Računovodski 
servis Andreja Jelovčan konec letošnje pomladi preneha opravljati dejavnost in s tem storitve za Športno 
zvezo. Člani so sprejeli sklep: 

• Člani in NO aktivno pristopi k iskanju primerne zamenjave za izvajanje finančnega poslovanja 
zveze. 

Poročilo je nato podal še predsednik NO Rudi Zadnik. IO je soglasno sprejel 
Sklep 6 
Sprejme se Finančno poročilo ŠZ za leto 2018 in poročilo NO ŠZ in ga s predlaganima sklepoma daje 
Skupščini ŠZ v potrditev. 
  
K 7. točki: 
Člani so se seznanili s predlogom Poslovnika za delo ŠZ in sprejeli  
Sklep 7 
Sprejme se Poslovnik za delo ŠZ in se ga predlaga v potrditev Skupščini Športne zveze. 
 
K 8. točki: 
Na poziv OKS za predlaganje članov v komisije OKS-ZŠZ so člani IO sprejeli 
Sklep 8 
V Komisijo za pravne zadeve in organiziranost se predlaga Blaža Pippa, v Komisijo za ženski šport pa 
Aleksandro Kavčič, s čimer se oba kandidata strinjata. 
 
K 9. točki: 
Pri tej točki so člani pregledali poslovnik o delu skupščine, predlagali člane organov skupščine in dnevni 
red prihajajoče skupščine ŠZ. 
 
Sklep 9: 
Člani IO ŠZ soglašajo s predlogom vsebine Poslovnika 17. skupščine; 
 
Sklep 9/1:  
V zvezi s sklicem skupščine ŠZ je IO ŠZ sprejel naslednje sklepe, ki se predlagajo v potrditev skupščini: 

1. Skupščina Športne zveze Škofja Loka, na podlagi odstopne izjave razreši člana Izvršnega odbora 
Športne zveze Tineta Radinjo. 

2. Skupščina do nove volilne skupščine ne imenuje novega člana IO, pač pa Izvršni odbor Športne 
zveze Škofja Loka do naslednjih volitev deluje v šest članski zasedbi. 

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

4. Za delovnega predsednika skupščine ŠZ predlagajo Jožeta Hafnerja, za zapisnikarja Aleksandro 
Kavčič. 

 
K 10. točki: 
Člani so se seznanili z naslednjimi informacijami: 
 

• Aktivnosti pri športnih objektih in atletske steze : V odsotnosti direktorja zavoda je njegovo poročilo 
podal sekretar zveze : vloga za umestitev atletske steze je bila dana na Občino. Sedaj jo morajo 
uslužbenci umestiti v prostor. Roka za to ni. Pri športnih objetih je podana zgolj informacija, da na 
igrišču v Gorajtah potekajo gradbena dela, čaka se na sprejem občinskega proračuna kateremu 
sledi podpis pogodbe za umetno travo in razsvetljavo. 

 
V razpravi pri tej točki so na pobudo Ivana Hafnerja sodelovali vsi navzoči. Občina Škofja Loka nima 
načrta niti strategije glede razvoja športne infrastrukture v prihodnje. ŠZ ni seznanjena s tem, kaj se 
planira oziroma dogaja na terenu. Tako rekoč iz medijev izvemo, da se je postavljal pump track, fitnes 
naprava v Gorajtah, obnovila trim steza. Govori se, da naj bi postavili še 2 objekta fitnesa v naravi. Kaj 
je s problematiko telovadnice pri OŠ Škofja Loka mesto?  
 

Sklep 10 
Člani IO prosijo direktorja Zavoda za šport Igorja Drakslerja, da do naslednje seje IO ŠZ pridobi 
informacije in poroča glede strategije, načrtov in vlaganj javnih sredstev v športno infrastrukturo v 
prihodnje. 
 

Dodatno so člani prejeli informacije: 

• Letni program športa 2019 v primerjavi z 2018 : vse je bilo povedano pri 4. točki tega zapisnika. 

• Srečanju Odbora za 39. Športno rekreacijske igre : podana je bila informacija o srečanju odbora, 
ŠRI, zaključku preteklih iger in planu za letošnje leto. 

• Odpisu stare in nakupu nove blagajne ŠZ : člani IO ŠZ se strinjajo o nakupu mobilnega telefona 
za opravljanje funkcije gotovinske blagajne ŠZ. 

• Status društva v javnem interesu : člani so se seznanili z obveščanjem članic o dopisu OKS 
glede obnovitve statusa delovanja društva v javnem interesu. 

 
K 11. točki Razno: 
Prisotni bi želeli informacijo direktorja Zavoda za šport, ali se v prihodnje lahko vključi v ocenjevanje letnega 
programa športa dodatno točkovanje za udeležbo članice na skupščini zveze ? 
 

 

Sestanek se je zaključil ob 20.15 uri.  

 
Zapisal Aleš Murn 
Pregledal Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
 
 
 
 
Zapisnik v vednost prejemajo po elektronski pošti : 

- Člani IO, NO in DK Športne zveze 
- Člani Sveta Zavoda za šport 
- Župan Občine Tine Radinja 
- Vodje športnih programov 
- Direktor Zavoda za šport 

http://www.zsport-skloka.si/
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Športna zveza Škofja Loka 
Podlubnik 1c 
4220 Škofja Loka 
 
Datum, 29. 3. 2019 
 
 
 

ZAPISNIK 

17. SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA,  
 
ki je bila v četrtek 21. marca 2019 ob 18. uri v mali dvorani Športne dvorane Trata, Škofja Loka. 
 
Na skupščino je bilo povabljenih 59 klubov in društev, od tega je bilo ob 18. uri prisotnih 21 članic. Ob 18.10 
je bilo prav tako prisotnih 21 članic in skupščina je lahko, glede na zagotovljeno sklepčnost, pričela z delom. 
Naknadno se je zasedanju skupščine pridružil še en predstavnik društva, tako da je bilo končno število 
udeležencev skupščine 22. 
 
Prisotni klubi in društva: 
Atletski klub Škofja Loka, Avto moto društvo Škofja Loka, Balinarski klub Loka 1000, Balinarsko  društvo 
Trata, Društvo Tek štirih mostov, Društvo učiteljev in trenerjev smučanja Škofja Loka, Društvo upokojencev 
Škofja Loka, Društvo za prosto letenje LET, Futsal klub Stripy, Jadralni klub Loka Timing, Košarkarski klub 
Škofja Loka, Namiznoteniški klub Škofja Loka, Odbojkarski klub Lubnik, RD Urbanscape Loka, Smučarski 
klub Alpetour, Strelsko društvo Kopačevina, Strelsko društvo Škofja Loka, Športno društvo Brlog, Športno 
društvo Kondor, Športno društvo Partizan, ŠD Polet Sv. duh-Virmaše, ŠD Pungart. 
 
Poleg predstavnikov klubov in društev so bili na skupščini prisotni: Blaž Pipp predsednik Športne zveze, 
Janko Platiša član Nadzornega odbora Športne zveze, člani izvršnega odbora Športne zveze: Jurij Demšar, 
Ivan Hafner, Jože Hafner, Aleksandra Kavčič; Igor Draksler direktor Zavoda za šport Škofja Loka, Aleš Murn 
sekretar ŠZ, člani Sveta Zavoda za šport: Matek Jaka in Kosmač Domen (vodja programa Zlati sonček); 
poročevalec Odbora za tek štirih mostov: Igor Drakulič; drugi vabljeni sodelavci zveze : Marjan Kalamar in 
Jure Štancer.  
 
Skupščino je otvoril predsednik Športne zveze Blaž Pipp, ki je najprej pozdravil vse prisotne.  
 
Ad.1. – Prisotnim je predlagal sprejem poslovnika o delu 17. skupščine, saj je sprejem akta potreben za 
nemoteno delo skupščine ŠZ. 
 
Sklep  
Navzoči pooblaščenci na Skupščini so soglasno sprejeli Poslovnik o delu 17. skupščine Športne zveze 
Škofja Loka v predlagani obliki in vsebini. 
 
 
Ad.2. – Blaž Pipp je nato navzočim predlagal izvolitev organov Skupščine in jih dal navzočim predstavnikom 
na Skupščini v javno glasovanje za sprejem in sicer: 
- tri člane delovnega predsedstva: predsednik dr. Jože Hafner, člana: Marko Terkaj in Tomaž Zorman  
- tri člane verifikacijske komisije: predsednik Jurij Demšar, člana: Gregor Kamin in Gregor Balažič 
- dva overovatelja zapisnika: Damjan Sofronievski in Jurij Štancer 
- zapisnikarico: Aleksandra Kavčič. 
 
Sklep  
Navzoči predstavniki na Skupščini so soglasno potrdili predlagane člane v organe Skupščine. 
 
Delo je takoj po imenovanju prevzel delovni predsednik dr. Jože Hafner z obema članoma delovnega 
predsedstva. 
 
Ad.3. - Poročilo verifikacijske komisije 
Verifikacijska komisija je ob 18. in 18.10 preverila prisotnost in ugotovila, da je na seji prisotnih 21 članic 
Športne zveze. Po Poslovniku o delu skupščine Športne zveze je bila s tem skupščina sklepčna in je ob 
18.10 lahko začela z delom. 

http://www.zsport-skloka.si/
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Delovni predsednik je podal predlog DNEVNEGA REDA v obravnavo in odločanje 
 

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 organov ŠZ 
       12. Program dela ŠZ za leto 2019 – 2020 
       13. Razno 

       a. Vprašanja in pobude članov Skupščine.  
 

Sklep  
Navzoči predstavniki na Skupščini so sprejeli dnevni red 17. Skupščine Športne zveze Škofja Loka. 
 
Pred pričetkom skupščine so svoje delovanje predstavile članice Športne zveze in sicer : 

- Društvo upokojencev Škofja Loka: predstavitev je pripravil in predstavil Ivan Hafner 
- Strelsko društvo Škofja Loka: predstavitev je pripravil in predstavil Janko Platiša 
- Odbojkarski klub Lubnik: predstavitev je pripravil in predstavil Gregor Kamin 

 
 
Ad.4. - Potrditev zapisnika in izvajanje sklepov 16. Skupščine ŠZ 
Delovni predsednik je dal v obravnavo zapisnik 16. skupščine ŠZ Škofja Loka. Ker ni bilo pripomb na 
zapisnik, se je točka dala na glasovanje.  
 
Sklep 1 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela zapisnik 16. skupščine ŠZ Škofja Loka v predlaganem besedilu.  
 
 
Ad.5. - Poročilo o delu Izvršnega odbora ŠZ v obdobju oktober 2016 – marec 2019  
Poročilo nam je predstavil Blaž Pipp. V obdobju od oktobra 2016 do marca 2019 je imel Izvršni odbor ŠZ 
16 sej, od tega 7 rednih sej in 9 dopisnih sej. Podrobnejše teme posameznih sej so bile predstavljene v 
gradivu, ki je bilo pripravljeno za skupščino. 
 
Sklep 2 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Poročilo o delu IO ŠZ v obdobju okt 2016 – mar 2019.  
 
 
Ad.6. - Poročilo o uresničevanju programa športne rekreacije  
Poročilo o uresničevanju programa športne rekreacije so članice prejele že v gradivu ob vabilu na 
skupščino. Skrajšan povzetek poročila je podal sekretar Športne zveze Aleš Murn, ki je poudaril da Športna 
zveza Škofja Loka organizira in izvaja različne športno rekreativne programe in vadbe, ki so namenjeni 
najbolj široki populaciji občanov. 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 
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obdobju neprekinjenega izvajanja mu v letu 2018 sledi 38. izvedba Športno rekreacijskih iger na območju 
upravne enote Škofja Loka ter razna rekreacijska tekmovanja v dvoranah in na prostem. 
Zveza organizira tekom leta nekje 45 različnih tekmovanj v 18 do 20 športnih panogah. V pretekli sezoni 
se jih je udeležilo 397 ekip, udeleženih pa je bilo nekje 2.150 posameznikov. 
 
Sklep 3 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Poročilo o uresničevanju programa športne rekreacije v sezoni 
2017/18. 
 
 
Ad.7. – Analiza delovanja klubov in društev v letu 2017 
Analizo nam je na kratko podal Igor Draksler. Podrobna vsebina poročila o delovanju športnih klubov in 
društev v občini Škofja Loka, ki so v letu 2017 prejela proračunska sredstva, je natančno predstavljena v 
gradivu, predloženem za skupščino. Poročilo vsebuje zbrane ključne podatke, ki jih klubi sami podajo v 
svojem letnem poročilu. 
V razpravi na poročilo sta bili postavljeni dve vprašanji in sicer: 
- Janka Platišo je zanimalo, ali se bo res dosledno izvajalo, da če klubi in društva ne bodo oddali poročila 
o delu v letu 2018 pravočasno do predpisanega roka 30. 3. 2019, ali bodo res s tem izgubili pravico do 
prejema finančnih sredstev iz občinskega proračuna. Draksler je potrdil, da se bo striktno tega držal in da 
bo v primeru nepravočasne oddaje poročila klub ali društvo za kar 2 leti neupravičen/o do prejema sredstev 
iz občinskega proračuna. 
- Gregor Kamin je izpostavil vprašanje glede možnosti zaposlitve preko občine za diplomanta Fakultete za 
šport. Draksler je omenil opravljanje pripravništva, kot edino možnost zaposlitve za takšen kader. 
 
Sklep 4 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Poročilo o analizi delovanja klubov in društev v letu 2017. 
 
 
Ad.8. – Poročila odborov ŠZ 

- 1.Poročilo Odbora za muzej športa: Marjan Luževič je bil odsoten, poročilo je bilo podano v gradivu 
za skupščino. Poročevalca pa sta bila Ivan Hafner in Domen Kosmač.  

- 2.Poročilo Odbora za športna priznanja: Saška Benedičič Tomat je poročilo pripravila, na skupščini 
pa ga je prebral Aleš Murn.  

- 3.Poročilo Odbora teka štirih mostov: pripravil in prebral ga je Igor Drakulič 
 

1. V poročilu so predstavljene aktivnosti Odbora za muzej športa:  
- Po otvoritvi muzejske zbirke o športu, ki je bila 20. 12 2017, odbor nadaljuje z zbiranjem gradiv – 
predmete in dokumente je v letu 2018 prispevalo le 6 darovalcev. 
- Opravljen je bil video in avdio 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 jih tudi razstavlja. 
- Odbor je v letu 2018 predlagal, dosegel obeležje dr.Frana Jesenka v Aleji zaslužnih Ločanov in 
tudi sodeloval na odkritju kipa dr. Franu Jesenku 4.12.2018. 
Odbor 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.  
V razpravi na Poročilo Odbora za muzej športa so se vključili Ivan Hafner, Domen Kosmač in predstavnik 
Društva LET Jurij Franko.  
- Ivan Hafner je pohvalil delo odbora, izpostavil veliko zbranega materiala/gradiva, za premalo ponujenega 
prostora na Loškem gradu. Apelira na novega župana, da bi pridobili dodaten prostor, ker s tem bi v muzeju 
športa lahko razstavili še veliko eksponatov in tudi odbor bi dobil nov zagon za zbiranje novih eksponatov. 
- Domen Kosmač nas je informiral, da se pripravlja spletna stran, na kateri bodo predstavljeni vsa društva, 
tekmovalci in organizatorji tekmovanj, ki so prispevali kakršnokoli gradivo za v muzej športa. Povabi vse 
prisotne k ogledu te spletne strani.  
- Jurij Franko pa je izpostavil nekonsistenčnost Odbora in sicer zato, ker nihče od članov Odbora za muzej 
športa ni prišel v njihovo društvo nič pogledat, vprašat… Namesto tega so spraševali ljudi naokrog. Zato 
ne podpira Poročila Odbora za muzej športa. 
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2. V poročilu so predstavljene aktivnosti Odbora za športna priznanja: 
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 je nagrade za leto 2017 prejelo 26 
kandidatov (od 28 predlogov). 
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 mandat 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 so bili sprejeti vsi predlogi in 26.3. 2019 v Sokolskem 
domu tudi podeljeni. 
 
3. V poročilu Odbora teka štirih mostov je bilo zapisano, da so ocenili, da so v Škofjo Loko v obeh dneh 
Teka štirih mostov v sezonah 2017-2018 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. Pridružili so se tudi programu RUN4UNITY. V povezavi s 
škofjeloškima kluboma Lions in Rotary je imela prireditev humanitarno noto, saj so 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. 1 EUR 
od vsakega udeleženca nočnega teka so 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 bodo prizadevali privabiti do 2.000 udeležencev nočnega 
teka.  
 
Sklep 5 
Skupščina je (skoraj) soglasno potrdila in sprejela Poročila odborov Športne zveze. 
 
 
Ad.9 Finančna poročila za leta 2016, 2017 in 2018 ter poročilo Nadzornega odbora ŠZ 

- 1.Finančna poročila ŠZ za leta 2016-2018 je predstavil Aleš Murn 
- 2.Poročilo Nadzornega odbora je predstavil janko Platiša 

1. Finančno poročilo ŠZ za leta 2016, 2017 in 2018 je na kratko obrazložil Aleš Murn, ki je povedal, da je 
bilo finančno poslovanje za ta leta finančno uravnoteženo.  
2. Janko Platiša je poročal, da so člani Nadzornega odbora pregledali poročila ŠZ za leta 2016, 2017 in 
2018 ter opravili notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem ŠZ. 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 Zakonom o društvih in sprejetim pravilnikom o finančno materialnem poslovanju pripravila 
vsako leto bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izdelano poročilo za AJPES. Člani NO so 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. Ugotavljajo, da ŠZ posluje dobro in v okvirih, ki jih ima. Denarni tok 
je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot z obveznostmi. Poslovanje ŠZ je bilo skladno z veljavno zakonodajo 
in računovodskimi standardi. Zato NO skupščini ŠZ predlaga, da sprejme programski in finančni poročili za 
leta 2016, 2017 in 2018. 
Razprave na poročila ni bilo. 
 
Sklep 6 
Sprejmejo se Finančna poročila za leta 2016, 2017, 2018 s predlaganimi sklepi in poročilo Nadzornega 
odbora ŠZ. 
 
 
Ad.10. – Pravilnik o finančno materialnem poslovanju ŠZ in Poslovnik o delu ŠZ  
Nova pravilnika ŠZ je na kratko predstavil Blaž Pipp, ki je tudi apeliral na vsa društva in klube, ki teh dveh 
pravilnikov še nimajo sprejetih v svojih društvih/klubih, da to uredijo in sprejmejo čimprej. V celoti sta bila 
predložena gradivu za skupščino. 
Razprave na Pravilnik in Poslovnik ni bilo.  
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Sklep 7 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela nova dokumenta Pravilnik o finančno materialnem poslovanju 
ŠZ in Poslovnik o delu ŠZ. 
 
 
Ad.11. – Razrešitev člana IO in podaljšanje mandatov članom odborov ŠZ 
Izvršni odbor ŠZ je po predhodni obravnavi na svoji seji, skupščini predlagal razrešitev člana IO ŠZ Tineta 
Radinjo, na podlagi njegove odstopne izjave zaradi nezdružljivosti funkcije člana IO ŠZ s funkcijo župana. 
Ravno tako je IO predlagal skupščini, da deluje IO ŠZ Škofja Loka do naslednjih volitev samo v šest članski 
sestavi (do sedaj v sedem članski sestavi). Vsi člani IO smo se s tem strinjali že na zadnji seji IO ŠZ. 
Predlagal je tudi, da se članom organov Športne zveze Škofja Loka mandat, ki bi potekel oktobra 2020 
podaljša za 5 mesecev oziroma do naslednje volilne skupščine, ki bo izvedena predvidoma marca 2021. 
Termini rednih letnih skupščin ŠZ so bili namreč iz dosedanjih oktobrskih terminov prestavljeni na konec 
marca zaradi možnega potrjevanja zaključnih finančnih poročil. 
 
Sklep 8  
Skupščina Športne zveze Škofja Loka na podlagi odstopne izjave razreši člana Izvršnega odbora Športne 
zveze Tineta Radinjo. 
Sklep 9  
Izvršni Odbor Športne zveze Škofja Loka do naslednjih volitev deluje v šest članski zasedbi. 
Sklep 10  
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 (predvidoma v 
marcu 2021). 
 
 
Ad.12. – Program dela ŠZ za obdobje 2019 – 2020  
Program dela Športne zveze (v nadaljevanju ŠZ) je predstavil Blaž Pipp. Izpostavil je, da bo ŠZ 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 še izboljševati svojo dejavnost na vseh področjih. Ključna 
športna dogajanja bodo organizirana v okviru 39. in 40. jubilejnih Športno rekreacijskih iger, izvajala se 
bosta programa Mali sonček in program plavalnih tečajev za predšolske otroke. Organizirana bodo tudi 
druga rekreacijska turnirska in ligaška tekmovanja ter izvajale se bodo še nekatere druge 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 pričakujejo iz naslova financiranja športnih 
dejavnosti občine Škofja Loka iz javnih sredstev (razpis) ter iz vadnin, šolnin in štartnin iz športnih 
tekmovanj, ki jih organizirajo. Načrtujejo, da bodo del sredstev pridobili tudi s prijavami na razpisih 
Fundacije za šport, nekaj sredstev pa načrtujejo tudi iz naslova donacij in sponzorstev.  
ŠZ članarine 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 bodo 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 še naprej ostaja članica Olimpijskega komiteja Slovenije. 
 
Po predstavitvi se je vnela dinamična razprava.  
 
1. Odprl jo je Ivan Hafner, ki je izpostavil pomembnost investicij v športne objekte, da se sredstva s strani 
Občine nič ne povečujejo z leti, da so bila nekatera zunanja igrišča zgrajena praktično brez sofinanciranja 
s strani občine. Postavil je vprašanje, kako bi lahko skupščina ŠZ močneje pritisnila na povišanje postavke 
financiranja investicij s strani občine. Igor Draksler je odgovoril, da je investicija v nogometno igrišče Sveti 
Duh praktično zaključena, da občina za sofinanciranje športnih zunanjih površin/igrišč za obdobje 
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2019/2020 obljublja nekoliko povišanja finančnih sredstev. Občina Škofja Loka zaostaja pri izgradnji 
zunanjih površin, notranji objekti-dvorane so pa v redu pokriti. Seveda pa je nujno, da ima država do občin 
tudi fer odnos in da le te pravočasno in v celoti dobijo obljubljena finančna sredstva. 
2. Jože Hafner je izpostavil, da je tudi nogometno igrišče v Gorajtah v zaključni fazi, da se je zgradil pump 
track objekt, nekaj zunanjih manjših objektov je še obljubljenih za izgradnjo. 
3. Igor Drakulič je apeliral na klube/društva, da izrazijo svoje želje, predloge in jih posredujejo Alešu Murnu 
in izpostavi možnost uresničitev nekaterih izraženih želja za sofinanciranje s strani Fundacije za šport. 
Izpostavi, da so se zgradili kar 2-3 novi tri otoki (Gorajte, Trata); 
4. Janko Platiša izpostavi, da je strelsko društvo samo zbralo in vložilo 45.000 EUR za namen ureditve 
novega strelišča v nekdanji vojašnici in da občina ni nič prispevala. Zdelo bi se mu primerno, da po 70. letih 
delovanja strelskega društva, tudi oni pridejo na vrsto, da se objekt uredi. 
5. Aleš Murn društvom in klubom predstavi dva poziva, ki sta bila vsem poslana, a je bil nanju zelo zelo 
klavrn odziv: 

• za sklenitev kolektivnega zavarovanja za odgovornost vaditeljev in trenerjev, 

• za izpeljavo tečaja prve pomoči za vse vaditelje in trenerje. 
Za oboje bo poziv ponovno poslan in tečaj prve pomoči zagotovo izpeljan. 
Oglasil se je Roman Oman iz Društva učiteljev in trenerjev smučanja Škofja Loka in povedal, da imajo oni 
kolektivno zavarovanje trenerjev organizirano preko panožne zveze ZUTS in mogoče tako tudi še kakšna 
druga panožna zveza.  
 
Sklep 11  
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela program dela ŠZ Škofja Loka za obdobje 2019 - 2020. 
 
 
Ad.13. – Razno: vprašanja in pobude 
 
Pri točki 13. se je oglasil Boštjan Kovač iz ŠD Polet, ki je pohvalil, da se je projekt za izgradnjo prvega in 
ostalih dveh nogometnih igrišč izboljšal. Opozori, da so pridobili sredstva preko razpisa s Fundacije za 
šport. Apelira, da društva in klubi spremljajo te razpise, saj se da kar nekaj sredstev na ta način pridobiti 
seveda za dobro pripravljene projekte. Poudari pa, da bi igrišča rabila vzdrževalce teh zelenic/objektov v 
dopoldanskem času, ko ni treningov in tekem. Za ta namen bi morala biti namenjena sredstva za 
vzdrževanje. 
 
 
Skupščina je bila zaključena ob 20. uri. 
 
Zapisnik zapisala                             predsednik ŠZ Škofja Loka 
 
Aleksandra Kavčič                                Blaž Pipp 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika:   Damjan Sofronievski                                       
 
 
                                        Jurij Štancer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik prejmejo: 

- vse članice Športne Zveze Škofja Loka 
- člani organov Športne zveze in Sveta Zavoda za šport 
- izvajalci programov Športne Zveze 
- župan občine g. Tine Radinja 
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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 2020  

 

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 2020 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 2020 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. 
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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 2020 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 2020 se upoštevata:  
o pravilo »plus minus 15 %« določa interval (85 % do 115 %), znotraj katerega se glede na skupno vrednost 

ovrednotenih programov v 2020 in višino z JR priznanih sredstev v 2019 določi končna višina sredstev 
vsakega izbranega izvajalca LPŠ za leto 2020. 

o pri izvajalcih, kjer skupna vrednost ovrednotenih programov v 2020 za več kot 50 % presega višino na 
JR priznanih sredstev v letu 2019, se skupna vrednost programov v 2020 korigira s faktorjem 1,500! Pri 
izvajalcih, kjer je vrednost programov v 2020 za več kot 50 % nižja od na JR priznanih sredstev v 2019, 
se skupna vrednost programov v 2020 korigira s faktorjem 0,500! 
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V letu 2020 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 2019(samo izvajalci LPŠ 2019), 

• 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 2020 in sicer: 

 

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: 

sredstva JR v % abs. v % 

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

Šolska športna tekmovanja 

Dodatne ure športne dejavnosti v šoli (najemnina telovadnic)

Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno 13.377,00 € 3,90% 1,47%

Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 2.401,00 € 0,70% 0,26%

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

Celoletni programi: tekmovalne skupine: 12/13; 14/15

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

Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MLR, PR)

Uporaba športnih objektov

Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (DR)

VRHUNSKI ŠPORT Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MR, SR, OR) 13.034,00 € 3,80% 1,43%

ŠPORT INVALIDOV Pilotski programi povezovanja 4.802,00 € 1,40% 0,53%

ŠPORTNA REKREACIJA Celoletni športno rekreativni programi 34.300,00 € 10,00% 3,76%

ŠPORT STAREJŠIH Skupinska gibalna vadba starejših 6.174,00 € 1,80% 0,68%

RAZVOJNE DEJAVNOSTI Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 13.720,00 € 4,00% 1,50%

ORGANIZIRANOST Delovanje športnih društev in njihovih zvez 23.667,00 € 6,90% 2,60%

ŠPORTNE PRIREDITVE Druge športne prireditve 20.923,00 € 6,10% 2,29%

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV Z JAVNIM RAZPISOM: 343.000,00 € 100,00% 37,61%

ŠPORTNI PROGRAMI Obvezna rezerva v skladu s Pravilnikom 8.000,00 € 0,88%

ŠPORTNE PRIREDITVE Občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu 5.000,00 € 0,55%

ŠPORTNI OBJEKTI Subvencija najemnine telovadnice ŠD Partizan 4.000,00 € 0,44%

SKUPAJ DEJAVNOST ŠPORTNIH KLUBOV IN DRUŠTEV 360.000,00 € 39,47%

Projekti športnih objektov - novogradnje 150.000,00 € 16,45% 4018025

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - neposredno 83.700,00 €

Najemi, zakupi, drugi odhodki 4.800,00 €

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - razpis 70.300,00 €

Subvencije uporabnikom športnih dvoran 30.000,00 € 3,29% 4018021

Podpora žičniški dejavnosti v občini 30.000,00 € 3,29% 5014007

Rekreativni projekti 30.000,00 € 3,29% 4018038

ORGANIZIRANOST Delovanje zavoda za šport 129.682,00 € 14,22% 4018020

Mednarodne športne prireditve - Pokal Loka 16.500,00 € 1,81% 4018022

Mednarodne športne prireditve - Tek štirih mostov 7.000,00 € 0,77% 4018037

SKUPAJ DRUGA PODROČJA ŠPORTA 551.982,00 € 60,53%

911.982,00 € 100,00%SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:

4
0

1
8

0
1

9

PODROČJE ŠPORTA

401802617,41%

2020
ŠPORTNI PROGRAMI

postavka 

proračuna

157.780,00 € 46,00% 17,30%

ŠPORTNI OBJEKTI

ŠPORTNE PRIREDITVE

3,54%

6,00%

ŠPORTNA VZGOJA 

OTROK IN MLADINE 

PROSTOČASNO in S 

POSEBNIMI 

POTREBAMI

32.242,00 € 9,40%

ŠPORTNA VZGOJA 

OTROK IN MLADINE 

USMERJENIHV KŠ/VŠ

KAKOVOSTNI ŠPORT 20.580,00 € 2,26%
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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 2020 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 2020 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 2020. 
 

10. člen 
(vsebinska povezanost) 

Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ 2020, se uporabljajo določbe Odloka. 
 

11. člen 
(veljavnost LPŠ) 

LPŠ v občini za leto 2020 začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski svet. 
 
 
 
Številka: 014-1/2020 
Datum:  

 
 

OBČINA ŠKOFJA LOKA                        
Tine Radinja 

Župan 
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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 
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 (obseg proračunskih sredstev) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

sredstva JR v % abs. v % 

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

Šolska športna tekmovanja 

Dodatne ure športne dejavnosti v šoli (najemnina telovadnic)

Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno 13.377,00 € 3,90% 1,47%

Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 2.401,00 € 0,70% 0,26%

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

Celoletni programi: tekmovalne skupine: 12/13; 14/15

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

Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MLR, PR)

Uporaba športnih objektov

Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (DR)

VRHUNSKI ŠPORT Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MR, SR, OR) 13.034,00 € 3,80% 1,43%

ŠPORT INVALIDOV Pilotski programi povezovanja 4.802,00 € 1,40% 0,53%

ŠPORTNA REKREACIJA Celoletni športno rekreativni programi 34.300,00 € 10,00% 3,76%

ŠPORT STAREJŠIH Skupinska gibalna vadba starejših 6.174,00 € 1,80% 0,68%

RAZVOJNE DEJAVNOSTI Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 13.720,00 € 4,00% 1,50%

ORGANIZIRANOST Delovanje športnih društev in njihovih zvez 23.667,00 € 6,90% 2,60%

ŠPORTNE PRIREDITVE Druge športne prireditve 20.923,00 € 6,10% 2,29%

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV Z JAVNIM RAZPISOM: 343.000,00 € 100,00% 37,61%

ŠPORTNI PROGRAMI Obvezna rezerva v skladu s Pravilnikom 8.000,00 € 0,88%

ŠPORTNE PRIREDITVE Občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu 5.000,00 € 0,55%

ŠPORTNI OBJEKTI Subvencija najemnine telovadnice ŠD Partizan 4.000,00 € 0,44%

SKUPAJ DEJAVNOST ŠPORTNIH KLUBOV IN DRUŠTEV 360.000,00 € 39,47%

Projekti športnih objektov - novogradnje 150.000,00 € 16,45% 4018025

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - neposredno 83.700,00 €

Najemi, zakupi, drugi odhodki 4.800,00 €

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - razpis 70.300,00 €

Subvencije uporabnikom športnih dvoran 30.000,00 € 3,29% 4018021

Podpora žičniški dejavnosti v občini 30.000,00 € 3,29% 5014007

Rekreativni projekti 30.000,00 € 3,29% 4018038

ORGANIZIRANOST Delovanje zavoda za šport 129.682,00 € 14,22% 4018020

Mednarodne športne prireditve - Pokal Loka 16.500,00 € 1,81% 4018022

Mednarodne športne prireditve - Tek štirih mostov 7.000,00 € 0,77% 4018037

SKUPAJ DRUGA PODROČJA ŠPORTA 551.982,00 € 60,53%

911.982,00 € 100,00%SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:

4
0

1
8
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1

9

PODROČJE ŠPORTA

401802617,41%

2020
ŠPORTNI PROGRAMI

postavka 

proračuna

157.780,00 € 46,00% 17,30%

ŠPORTNI OBJEKTI

ŠPORTNE PRIREDITVE

3,54%

6,00%

ŠPORTNA VZGOJA 

OTROK IN MLADINE 

PROSTOČASNO in S 

POSEBNIMI 

POTREBAMI

32.242,00 € 9,40%

ŠPORTNA VZGOJA 

OTROK IN MLADINE 

USMERJENIHV KŠ/VŠ

KAKOVOSTNI ŠPORT 20.580,00 € 2,26%



z.št. IZVAJALCI LPŠ 2019 SREDSTVA 2018
SPODNJA MEJA (50 

%)

SPODNJA MEJA (85 

%)

ZGORNJA MEJA (115 

%)

ZGORNJA MEJA + 

(150 %)

VREDNOTENJE 

2019

v % 

(2019/2018)

VREDNOST                    

(50-85-115-150)

KONČNI PREDLOG 

2018 (izravnava)

INDEX 

2019/2018

1. ATLETSKI KLUB 3.800 € 1.900,01 € 3.230,01 € 4.370,02 € 5.700,03 € 5.960,75 € 156,86% 5.700,03 € 5.778 € 1,5205

2. AVTO MOTO DRUŠTVO 557 € 278,53 € 473,50 € 640,62 € 835,59 € 227,66 € 40,87% 278,53 € 282 € 0,5068

3. BALINARSKI KLUB LOKA 1000 1.311 € 655,50 € 1.114,36 € 1.507,66 € 1.966,51 € 1.558,44 € 118,87% 1.507,66 € 1.528 € 1,1657

4. BALINARSKO DRUŠTVO TRATA 8.155 € 4.077,31 € 6.931,43 € 9.377,82 € 12.231,94 € 9.952,31 € 122,04% 9.377,82 € 9.506 € 1,1657

5. DRUŠTVO KI AIKIDO 646 € 323,00 € 549,10 € 742,90 € 969,00 € 1.206,72 € 186,80% 969,00 € 982 € 1,5205

6. DRUŠTVO MDSS 1.165 € 582,67 € 990,54 € 1.340,14 € 1.748,01 € 1.454,73 € 124,83% 1.340,14 € 1.358 € 1,1657

7. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE 1.194 € 596,85 € 1.014,65 € 1.372,76 € 1.790,55 € 971,60 € 81,39% 1.014,65 € 1.029 € 0,8616

8. DUTS 358 € 178,93 € 304,18 € 411,54 € 536,79 € 183,95 € 51,40% 304,18 € 308 € 0,8616

9. DRUŠTVO UPOKOJENCEV 3.445 € 1.722,67 € 2.928,55 € 3.962,15 € 5.168,02 € 1.985,51 € 57,63% 2.928,55 € 2.969 € 0,8616

10. EŠK MUNGO 1.900 € 950,00 € 1.615,01 € 2.185,01 € 2.850,01 € 4.752,75 € 250,14% 2.850,01 € 2.889 € 1,5205

11. FLOORBALL KLUB INSPORT 11.843 € 5.921,69 € 10.066,88 € 13.619,90 € 17.765,08 € 10.012,06 € 84,54% 10.066,88 € 10.205 € 0,8616

12. FUTSAL KLUB STRIPY 11.780 € 5.890,03 € 10.013,05 € 13.547,06 € 17.670,08 € 11.960,83 € 101,53% 11.960,83 € 12.124 € 1,0292

13. GŠD BRICALP 4.218 € 2.108,87 € 3.585,08 € 4.850,41 € 6.326,62 € 3.227,62 € 76,52% 3.585,08 € 3.634 € 0,8616

14. JK LOKA TIMING 950 € 475,00 € 807,50 € 1.092,51 € 1.425,01 € 1.183,49 € 124,58% 1.092,51 € 1.107 € 1,1657

15. KEGLJAŠKI KLUB 2.228 € 1.114,12 € 1.894,01 € 2.562,48 € 3.342,36 € 1.122,61 € 50,38% 1.894,01 € 1.920 € 0,8616

16. KOŠARKARSKI KLUB - M 31.434 € 15.717,07 € 26.719,01 € 36.149,25 € 47.151,20 € 24.573,70 € 78,18% 26.719,01 € 27.084 € 0,8616

17. KOŠARKARSKI KLUB - Ž 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0 € 0,0000

18. MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV 796 € 397,90 € 676,43 € 915,17 € 1.193,70 € 1.037,03 € 130,31% 915,17 € 928 € 1,1657

19. NAMIZNOTENIŠKI KLUB 1.830 € 915,17 € 1.555,79 € 2.104,89 € 2.745,51 € 641,14 € 35,03% 915,17 € 928 € 0,5068

20. NOGOMETNI KLUB 15.279 € 7.639,69 € 12.987,47 € 17.571,28 € 22.919,06 € 11.038,48 € 72,24% 12.987,47 € 13.165 € 0,8616

21. ODBOJKARSKI KLUB LUBNIK - M 3.553 € 1.776,51 € 3.020,06 € 4.085,97 € 5.329,52 € 5.574,74 € 156,90% 5.329,52 € 5.402 € 1,5205

22. ODBOJKARSKI KLUB LUBNIK - Ž 7.806 € 3.902,80 € 6.634,75 € 8.976,43 € 11.708,39 € 9.676,87 € 123,97% 8.976,43 € 9.099 € 1,1657

23. PLANINSKO DRUŠTVO 6.844 € 3.421,94 € 5.817,30 € 7.870,47 € 10.265,83 € 3.423,09 € 50,02% 5.817,30 € 5.897 € 0,8616

24. PLEZALNI KLUB KINEZIS 1.976 € 988,15 € 1.679,86 € 2.272,75 € 2.964,45 € 2.170,45 € 109,82% 2.170,45 € 2.200 € 1,1133

25. PLEZALNI KLUB ŠKL 16.720 € 8.360,04 € 14.212,07 € 19.228,09 € 25.080,12 € 23.533,68 € 140,75% 19.228,09 € 19.491 € 1,1657

26. ROK BERNIK - ddk 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 164,73 € 0,00% 164,73 € 167 € 0,0000

27. RD URBANSCAPE 42.158 € 21.079,15 € 35.834,56 € 48.482,06 € 63.237,46 € 46.425,62 € 110,12% 46.425,62 € 47.060 € 1,1163

28. SMUČARSKI KLUB ALPETOUR 34.112 € 17.055,94 € 28.995,10 € 39.228,66 € 51.167,82 € 31.783,32 € 93,17% 31.783,32 € 32.218 € 0,9445

29. SOŽITJE 2.228 € 1.114,12 € 1.894,01 € 2.562,48 € 3.342,36 € 1.860,43 € 83,49% 1.860,43 € 1.886 € 0,8463

30. SQASH KLUB 2.280 € 1.140,01 € 1.938,01 € 2.622,01 € 3.420,02 € 6.729,64 € 295,16% 3.420,02 € 3.467 € 1,5205

31. STRELSKO DRUŠTVO ŠKL 5.442 € 2.721,11 € 4.625,89 € 6.258,55 € 8.163,33 € 6.039,29 € 110,97% 6.039,29 € 6.122 € 1,1249

32. ŠD 5KA 772 € 386,20 € 656,54 € 888,25 € 1.158,59 € 576,76 € 74,67% 656,54 € 666 € 0,8616

33. ŠD AS FIT 585 € 292,46 € 497,18 € 672,65 € 877,38 € 3.264,04 € 558,04% 877,38 € 889 € 1,5205

34. ŠD BRLOG 1.927 € 963,30 € 1.637,61 € 2.215,59 € 2.889,90 € 2.106,17 € 109,32% 2.215,59 € 2.246 € 1,1657

35. ŠD BUKOVICA 475 € 237,50 € 403,75 € 546,25 € 712,50 € 1.324,79 € 278,90% 712,50 € 722 € 1,5205

36. ŠD KOLOKA 750 € 375,17 € 637,79 € 862,90 € 1.125,52 € 1.017,13 € 135,56% 1.017,13 € 1.031 € 1,3741

37. ŠD KONDOR 1.432 € 716,22 € 1.217,58 € 1.647,31 € 2.148,66 € 1.674,80 € 116,92% 1.647,31 € 1.670 € 1,1657

38. ŠD LUBADARJI 947 € 473,42 € 804,81 € 1.088,86 € 1.420,26 € 1.294,97 € 136,77% 1.088,86 € 1.104 € 1,1657

INTERVALI 2019
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39. ŠD MATRICA GYM 9.297 € 4.648,33 € 7.902,16 € 10.691,15 € 13.944,98 € 6.737,49 € 72,47% 7.902,16 € 8.010 € 0,8616

40. ŠD PARTIZAN - SKUPNO 680 € 339,78 € 577,63 € 781,50 € 1.019,35 € 273,19 € 40,20% 339,78 € 344 € 0,5068

41. ŠD PARTIZAN - AEROBIKA 3.290 € 1.645,09 € 2.796,65 € 3.783,71 € 4.935,27 € 2.173,60 € 66,06% 2.796,65 € 2.835 € 0,8616

42. ŠD PARTIZAN - GIMNASTIKA 746 € 373,02 € 634,13 € 857,94 € 1.119,05 € 505,42 € 67,75% 634,13 € 643 € 0,8616

43. ŠD PARTIZAN - KARATE 2.271 € 1.135,44 € 1.930,25 € 2.611,51 € 3.406,32 € 3.808,65 € 167,72% 3.406,32 € 3.453 € 1,5205

44. ŠD PARTIZAN - LOKOSTRELSTVO 701 € 350,70 € 596,18 € 806,60 € 1.052,09 € 748,08 € 106,66% 748,08 € 758 € 1,0812

45. ŠD PARTIZAN - NAMIZNI TENIS 451 € 225,25 € 382,93 € 518,08 € 675,76 € 485,96 € 107,87% 518,08 € 525 € 1,1657

46. ŠD PARTIZAN - STV 2.740 € 1.370,06 € 2.329,11 € 3.151,15 € 4.110,19 € 890,05 € 32,48% 1.370,06 € 1.389 € 0,5068

47. ŠD POLET Sv. DUH-VIRMAŠE 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 894,39 € 0,00% 894,39 € 907 € 0,0000

48. ŠD PUNGERT 931 € 465,50 € 791,35 € 1.070,65 € 1.396,51 € 909,07 € 97,64% 909,07 € 921 € 0,9898

49. ŠD Sv. LENART-LUŠA 665 € 332,50 € 565,25 € 764,75 € 997,50 € 1.362,35 € 204,86% 997,50 € 1.011 € 1,5205

50. ŠD UTRIP 1.165 € 582,67 € 990,54 € 1.340,14 € 1.748,01 € 1.478,91 € 126,91% 1.340,14 € 1.358 € 1,1657

51. ŠD VAITAPU 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 568,58 € 0,00% 568,58 € 576 € 0,0000

52. ŠKD RITEM 930 € 464,85 € 790,25 € 1.069,16 € 1.394,56 € 969,76 € 104,31% 969,76 € 983 € 1,0573

53. ŠKOFJELOŠKI ORIENTACIJSKI KLUB 891 € 445,73 € 757,74 € 1.025,18 € 1.337,19 € 2.584,08 € 289,87% 1.337,19 € 1.355 € 1,5205

54. TENIŠKI KLUB LOČAN 398 € 198,95 € 338,22 € 457,59 € 596,85 € 323,70 € 81,35% 338,22 € 343 € 0,8616

55. TENIŠKO DRUŠTVO LOB 740 € 370,15 € 629,25 € 851,34 € 1.110,45 € 315,07 € 42,56% 370,15 € 375 € 0,5068

56. TREKING KLUB 702 € 351,09 € 596,85 € 807,50 € 1.053,27 € 1.346,19 € 191,72% 1.053,27 € 1.068 € 1,5205

57. ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO 7.878 € 3.939,21 € 6.696,66 € 9.060,19 € 11.817,64 € 1.844,01 € 23,41% 3.939,21 € 3.993 € 0,5068

58. IZVAJALCI 2018 (U3ŽO, LET, RDV, SDKOP) 2.334 €
59. ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA 19.233 € 18.667,68 € 15.867,53 € 21.467,83 € 28.001,52 € 18.711,15 € 97,29% 18.711,15 € 18.711 € 0,9729

60. OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA 1.274 € 3.482,88 € 2.960,45 € 4.005,31 € 5.224,32 € 2.701,94 € 212,16% 2.701,94 € 2.702 € 2,1216

61. OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA 1.274 € 2.862,64 € 2.433,25 € 3.292,04 € 4.293,96 € 1.185,06 € 93,05% 1.185,06 € 1.185 € 0,9305

62. OSNOVNA ŠOLA MESTO 1.274 € 2.428,31 € 2.064,06 € 2.792,55 € 3.642,46 € 2.701,70 € 212,14% 2.701,70 € 2.702 € 2,1214

63. OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA 2.851 € 3.991,69 € 3.392,94 € 4.590,44 € 5.987,53 € 1.896,10 € 66,51% 1.896,10 € 1.896 € 0,6651

64. ŠD CVETKA GOLARJA 5.452 € 4.653,22 € 3.955,24 € 5.351,20 € 6.979,83 € 4.938,39 € 90,57% 4.938,39 € 4.938 € 0,9057

65. ŠD JANEZ PETERNELJ 1.463 € 377,29 € 320,69 € 433,88 € 565,93 € 1.770,48 € 120,99% 1.770,48 € 1.770 € 1,2099

66. ŠD MADI ROD 5.235 € 4.461,84 € 3.792,57 € 5.131,12 € 6.692,76 € 4.920,14 € 93,99% 4.920,14 € 4.920 € 0,9399

67. ŠD PODLUBNIK 5.236 € 4.461,84 € 3.792,57 € 5.131,12 € 6.692,76 € 4.264,56 € 81,44% 4.264,56 € 4.265 € 0,8144

313.000 € 179.074,78 € 265.847,85 € 359.676,50 € 469.143,26 € 313.000,00 € 100,00% 309.359,47 € 313.000 € 1,0000

269.910,47 € 266.269,94 €

1,013672344 22.05.2019

SKUPAJ IZVAJALCI LPŠ:

INDEKS IZRAVNAVE

GOL-ŠPORT d.o.o.





SOFINANCIRANJE INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ŠPORTNIH OBJEKTIOV 2018

PREGLEDNICA:

št. VLAGATELJ NAMEN PORABE
CELOTNA 

VREDNOST

ZAPROŠENA

 SREDSTVA 
TOČKE

PRIORITETNO MNENJE 

KOMISIJE

RAZDELITEV 

SREDSTEV
% od zaprošenega

6.

ŠD Pungert,

 Pungert 24,

 4220 Škofja Loka

ŠC Draga;

 Postavitev razsvetljave na rokometnem igrišču, 

postavitev košev in rokometnih golov, 

dokončanje okolice

7.000          3.000        325 2.200        73

3.

ŠD Sv. Lenart-Luša;

 Spodnja Luša 14,

 4227 Selca

Vzdrževalna dela na obeh igriščih; 700             350            400 300           86

1.

Strelsko društvo Škofja Loka;

 Partizanska cesta 45,

4220 Škofja Loka Nakup 3 elektronskih tarč
7.500          5.000        375 4.500        90

4.

Planinsko društvo Škofja Loka,

Kapucinski trg 13,

4220 Škofja Loka

Dom na Lubniku;

vzdrževalna dela na objektu, servis čistlne 

naprave in peči
4.000          1.000        450 1.000        100

5.

Planinsko društvo Škofja Loka,

Kapucinski trg 13,

4220 Škofja Loka

Dom na Blegošu

obnova sanitarij za goste 
30.000        3.000        350 2.000        67

9.

NK Škofja Loka;

p.p.532;

4220 Škofja Loka

Redno vzdrževanje izgišča.

Menjava lesene ograje, zamenjava mreže na 

pomožnem igrišču.
40.000        30.000      450 7.000        23

10.

Škofjaloški orijentacijski klub;

Kidričeva cesta 76,

4220 Škofja Loka

Reambulacija karte Traške dobrave,

 nujno po žledolomu.
2.000          1.000        375 850           85

7.

Balinarsko društvo Trata;

Hafnerjevo naselje 25,

4220 Škofja Loka

Vzdrževalna dela na balinarski dvorani,

 beljenje, barvanje konstrukcije, čiščenje oken.
22.000        9.000        500 2.000        22

12.

Društvo Tek 4 mostov;

Podlubnik 46;

4220 Škofja Loka Vzdrževanje telovadnice v naravi Gorajte
2.000          2.000        425 1.500        75

Društvo Tek 4 mostov;

Podlubnik 46;

4220 Škofja Loka Vzrževalna dela TRIM streza 
2.000          2.000        375 1.000        



14.

Odbojkarski klub Lubnik Škofja Loka,

Podlubnik 1c,

4220 Škofja Loka

Vzdrževalna dela odbojka na mivki:

 po specifikaciji.
6.000          2.950        475 2.500        85

13.

ŠD Utrip,

Zminec 35;

4220 Škofja Loka

Obnova peskovnika, obnova gugalnic. 4.000          3.500        350 2.000        57

19.

OŠ Škofja Loka -Mesto,

Šolska ulica 1,

4220 Škofja Loka

Obnova atletske steze in tribun

 v športnem parku.
10.200        10.200      350 -             0

8.

Plezalni klub Škofja Loka,

Podlubnik 39,

4220 Škofja Loka obnova plezalnih oprimkov na vseh stenah
14.000        4.000        425 3.150        79

11.

ŠD Kondor;

Godešič 100,

4220 Škofja Loka

Vzdrževana dela po specifikaciji: 20.100        7.000        475 7.000        100

22.

ŠD Polet Sv. duh - Virmaše;

Sv. Duh 10; 4220 Škofja Loka

športni park Gorajte investicija,
8.500          8.500        450 4.000        47

2. 

Atletski klub Škofja Loka;

Log na Škofjo Loko 1

4220 Škofja Loka Investicija v novo zunanje skladišče -kontejner
3.000          1.499        425 1.500        100

3.

Društvo povprečnega rolkanja KESA

Frankovo naselje  163

4220 Škofja Loka

Redno vzdrževanje in ureditev dodatnih 

površin skejzparka
3.000          2.000        375 1.300        65

15.

ŠD Bukovica;

Bukovica 42,

42227 Selca Dela na smučišču Bukovica
9.000          4.000        300 1.500        38

SKUPAJ 195.000         99.999          7650 45.300     

RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 45.300          RAZLIKA -                

Procent #DIV/0! balinarski klub 7000 za pokrizje asfalta 

Procent vse #DIV/0!



REKREACIJA Športne zveze Škofja Loka

in njenih podizvajalcev

JESEN 2018
razpisano 

tekmovanje

udeleže

nih ekip

št.udele

žencev

1 Odbojka na mivki Žiri 2.09.2018    odpadlo

2 Odbojka na mivki Železniki 8.09.2018 8 16

3 Kolo kronometer Hrastnica 14.09.2018 19 44

4 Tenis dvojice Železniki 15.09.2018 6 12

5 Odbojka na mivki Škofja Loka 16.09.2018 5 10

6 Tenis dvojice Škofja Loka 22.09.2018    odpadlo

7 Plavanje Železniki 28.09.2018 6 12

8 Šah - Železniki 29.09.2018 9 35

9 Balinanje dvojice Novi svet 29.09.2018 14 28

10 Tek v naravi - TRIMFEJST 30.09.2018 16 53

11 Kegljanje krompirjev turnir 6.10.2018 24

12 Balinanje trojke Novi svet 7.10.2018 30 90

13 Tek - kros 12.10.2018 273

14 Prstomet 20.10.2018 12 29

15 Kegljanje Miklavžev turnir 2.12.2018 24

16 Balinanje Trata 24.,25.11.18 18 36

17 Kegljanje borbene igre 10.-18.18 18 36

18 Pikado - ŠD Poden 17.11.2018 7 18

19 Namizni tenis turnir 18.11.2018 4 10

20 Košarka 3:3 Gor.vas - Poljane 29.11.2018    odpadlo

21 Hokej v dvorani - Trata 24.11.2018 4 25

22 Šah - Gorenja vas 15.12.2018 11 33

23 Košarka 5:5 Žiri 16.12.2018 3 23

24 Odbojka dvoranska Žiri 22.12.2018 12 82

LETO 2019
razpisano 

tekmovanje

udeleže

nih ekip

št.udele

žencev

1 Mali nogomet 9.02.2019 18 160

2 Veleslalom Rudno 10.02.2019 16 34

3 Kegljanje posamično feb.19 66

4 Šah - turnir Trata 2.03.2019 10 50

5 Prstomet - Žiri 23.03.2019 10 23

6 Kegljanje dvojice mar.19 16 44

7 Kegljanje tandem apr.19    odpadlo

8 Splošna telovadba okt.18-apr.19 276

9 Namizni tenis rekreacija okt.18-apr.19 124

10 Kegljanje ekipno liga nov.18-jan.19 9 288

11 Prstomet liga nov.18-mar.19 9 240

12 Namizni tenis liga nov.18-mar.19 9 115

13 Badminton rekreacija nov.18-apr.19 197

14 Balinanje trojke ž (Novi svet) 7.05.2019 8 32

15 Orientacija Šk.Loka 11.05.2019 8 15

16 Odbojka dvoranska Trata 12.05.2019 6 40

17 Kegljanje Železniki 17.-18.5.19 14 28

18 Kegljanje sprint 21.05.2019 11

19 Streljanje 25.05.2019 11 22

20 Odbojka na mivki Železniki 25.05.2019 5 10

21 Tenis dvojice Žiri 25.05.2019 4 8

22 Košarka 5:5 Lenart 8.06.2019 8 50



REKREACIJA Športne zveze Škofja Loka

in njenih podizvajalcev

LETO 2019 - nadaljevanje

23 Balinanje Gorenja vas 9.06.2019 10 20

24 Košarka 3:3. Žiri 28.06.2019 5 20

25 Tenis Železniki 31.08.2019 5 10

26 Odbojka na mivki Žiri 1.09.2019 8 18

27 Kolesarjenje kronometer 13.09.2019 17 44

28 Odbojka na mivki Šk.Loka 15.09.2019 10 22

29 Plavanje Železniki 27.09.2019 7 15

30 Splošna telovadba pričetek 1.10.19

31 Namizni tenis rekreacija pričetek 10.10.19

32 Kegljanje krompirjev turnir 18.10.2019 25

33 Šah - turnir Železniki 19.10.2019 11 36

34 Prstomet Trata 19.10.2019 12 28

35 Badminton Železniki 20.10.2019 3 6

36 Namizni tenis Trata 25.10.2019 10 20

37 Balinanje trojke m (Novi svet) 27.10.2019 16 64

38 Prstomet liga pričetek 7.11.19: 8 ekip

39 Pikado Železniki 9.11.2019

40 Badminton rekreacija pričetek 9.11.19

41 Kegljanje ŠD Poden 9.,10.,17.11.19

42 Kegljanje ekipno liga pričetek 15.11.19: 7 ekip

43 Balinanje Trata 17., 24.11.19

44 Namizni tenis liga pričetek 18.11.19: 9 ekip

45 Futsal Železniki 30.11.2019

46 Floorball Trata 7.12.2019

47 Šah - turnir Trata zaključek lige 14.12.2019

48 Košarka 5:5 Žiri 15.12.2019

49 Kegljanje novoletni turnir december

50 Odbojka dvoranska Žiri 21.12.2019





 

 

 

 

 

 
sobota, 15. junij 2019 ob 9.00 uri na Mestnem trgu 
 

 

Podelitev priznanj mladim športnicam in športnikom za sezono 2018/19 
 
 
Športni pedagogi, vaditelji in trenerji so posredovali predloge za priznanja za minulo šolsko leto.  
 
Predloge je posredovalo 11 športnih sredin. 
Vseh prejemnikov priznanj je 227 deklet, fantov in trenerjev.  
 
 

 

PROGRAM 
 
8.45  (nagovor voditelja programa ter direktorja Teka 4 mostov) ali pozdrav Drakslerja oz. Pippa 
 
9.00 1. sklop podelitve priznanj mladim športnikom (OŠ Cvetka Golarja akrobati, Matrica Gym,  

Futsal klub Stripy, Floorball klub Insport, Smučarski klub Alpetour) 
 
10.00  Ogrevanje in start otrok v starosti 1.-2. leti na 100 m razdalji 
 
10.10 2. sklop podelitve priznanj mladim športnikom  

( Rokometno društvo Urbanscape Loka) 
 
10.20 Nastop plesne šole Art 

 
10.30 Ogrevanje in start otrok v starosti 3.-4. leta na 380 m razdalji 
 
10.40 3. sklop podelitve priznanj mladim športnikom  

( Ekstremni športni klub Mungo, Športno društvo Podlubnik, Atletski klub Šk.Loka, Gimnazija 
Šk.Loka, Odbojkarski klub Lubnik) 

 
11.00 Ogrevanje in start otrok v starosti 5.-6. leta na 380 m razdalji 
 
11,15 – 12,15 Začetek teka junakov 3. nadstropja; pozdravni govor predsednika države g. Boruta 
Pahorja in župana g. Tineta Radinje, povorka junakov, tek in podelitev kolajn 


