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Vabilo na 
 
23. sejo (dopisno) Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka 

 
Ta bo potekala od 24.11.2020 do 27.11.2020 do 9,00.  
 
 
Spoštovani člani Izvršnega odbora Športne zveze, predsednik Nadzornega odbora in direktor Zavoda za 
šport. Prosim, da se člani IO odzovete na dopisno sejo.  
 
DNEVNI RED : 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 22. dopisne seje IO ŠZ 
2. Mnenje k predlaganemu Letnemu programu športa v Občini Škofja Loka za leto 2021 
 
Navodilo za glasovanje na PREDLOGE SKLEPOV:  
brišete vrstico, ki vam ne odgovarja ali zapišete, na kakšen način glasujete pri posamezni točki. 
 
Ad 1 Pregled in potrditev zapisnika 22. dopisne seje IO ŠZ 
Predlagani SKLEP: Sprejme se zapisnik 22. seje Izvršnega odbora Športne zveze v predlagani obliki. 

1. DA, se strinjam s predlaganim sklepom  
2. Se NE strinjam s predlaganim sklepom in predlagam 

Mnenje oz. pripomba člana IO : 
 
 
Ad 2 Mnenje k predlaganemu Letnemu programu športa v Občini Škofja Loka za leto 2021 
 
Direktor Zavoda za šport Igor Draksler nas je zaprosil za mnenje k predlaganemu Letnemu programu 
športa v Občini Škofja Loka za leto 2021. Obrazložitev: 
 
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 2021 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 2021. 

• 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 2021 v višini 0,93 % glede na višino in 
namene porabe v letu 2021. 

• dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajalcev letnega programa športa;  
V 4. členu Letnega programa športa za leto 2020 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. 

• opredeljen je način zagotavljanja sredstev, izvedba javnih razpisov, spremljanje izvajanja in 
spreminjanje Letnega programa športa. 

 

http://www.zsport-skloka.si/
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Sprememba v primerjavi z letom 2020 
 
LPŠ 2021 je v osnovi enak programu LPŠ 2020 z eno izjemo: vrhunskemu športu se odvzame 1% 
sredstev in se jih prerazporedi  v šport starejših, kjer se že nekaj let  kaže hudo  pomanjkanje sredstev. 
Odvzem vrhunskemu športu je možen zaradi minimalnega števila vrhunskih športnikov v občini. Sicer so 
povečini postavke v proračunu za leto 2021 razen za investicije povečane in sledijo našim prizadevanjem 
za višje vrednotenje športa. 
 
V priponkah prejemate datoteko LPŠ 2021 in datoteko s primerjavo z letom 2020. 
 
Vaše stališče : 
A: 
Član IO Športne zveze ______ dajem pozitivno mnenje k predlogu Letnega programa športa v Občini 
Škofja Loka za leto 2021. 
 
B: 
Član IO Športne zveze ______ se NE strinjam s predlogom Letnega programa športa v Občini Škofja 
Loka za leto 2021. 
 
 
Predlagani SKLEP: Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega 
programa športa v Občini Škofja Loka za leto 2021. 

1. DA, se strinjam s predlaganim sklepom  
2. Se NE strinjam s predlaganim sklepom in predlagam 

Mnenje oz. pripomba člana IO : 
 
 
Gradivo je v priponki. Prosim, da v razpisanem terminu dopisne seje sporočite na elektronski naslov  

 ales.murn@zsport-skloka.si 
 
 
 
Športni pozdrav 
Blaž Pipp, predsednik 
Športne zveze Škofja Loka 
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