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2.11.2021 
 
Vabilo na 
 
1. sejo Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka (6. sestav) 
Skupaj z izvoljenimi člani Nadzornega odbora in Disciplinske komisije 

 
Ta bo v četrtek, 11.11.2021 ob 19. uri v mali telovadnici ŠD Trata 

 
   
DNEVNI RED : 
 
a.   Minute namenjene spoznavanju 
1. Konstituiranje Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije Športne zveze 

Škofja Loka ter imenovanje predsednikov NO in DK. 
a. pregled podatkov izvoljenih predstavnikov ŠZ in imenovanje predsednikov NO, DK 
b. relacija Športne zveze in Zavoda za šport ter seznanitev s predstavniki Športne 

zveze v Svetu Zavoda za šport 
2. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje IO prejšnje sestave in zapisnika 18. skupščine ŠZ 
3. Organizacija dela in naloge ŠZ 
4. Predlog Letnega programa športa za leto 2022 
5. Pobude in razno 
 
Gradivo za sejo si lahko pogledate na spletni strani  www.zsport-skloka.si  pod Dokumenti – 
Športna zveza. Gradivo pod 4. točko bo na seji predstavil direktor Zavoda za šport Igor 
Draksler. 
 
Prosim, da morebitno odsotnost sporočite na Športno zvezo na  ales.murn@zsport-skloka.si 
 
Športni pozdrav 
 

Saška Benedičič Tomat, predsednica 
Športne zveze Škofja Loka 

 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
http://www.zsport-skloka.si/
mailto:ales.murn@zsport-skloka.si
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1. a 
 
Konstituiranje Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije Športne zveze 
Škofja Loka ter imenovanje predsednikov NO in DK 

 
Predlog Sklepa 

Izvršni odbor Športne zveze se je na 1. seji 6. sklica konstituiral. 

 

Predlog Sklepa 

Sklic sej in gradiva se v prihodnje posredujejo vsem članom po elektronski pošti in se objavljajo 

na spletnih straneh Športne zveze 

 

Predlog Sklepa 

Nadzorni odbor Športne zveze se je na 1. seji 6. sklica konstituiral in za predsednika odbora 

imenoval_____________ 

 

Predlog Sklepa 

Disciplinska komisija Športne zveze se je na 1. seji 6. sklica konstituirala in za predsednika 

odbora imenovala______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 IZVRŠNI ODBOR     

predsednica Benedičič Tomat Saša Pod Plevno 10 sbt@isca-web.org  041 620 447 

podpredsednik Demšar Jurij Nad Plevno 3 jurij.demsar@gmail.com 031 768-774 

 Rant Tomaž Podlubnik 155 tomaz.rant@gmail.com  041 334 973 

 Kavčič Aleksandra Suška c. 43 kavcic.aleksandra@gmail.com 041 285 742 

 Terkaj Marko Vincarje 8a   041 284 700 

 Bertoncelj Sašo Gorenja vas-Reteče 21a     

 Hafner Jože Godešič 28 joze.hafner@siol.net  031 352 426 

     

 NADZORNI ODBOR     
 Tomc Gorazd Sorška c. 24 gorazd_tomc@t-2.net  041 866 903 

 Igličar Aleksander Godešič 110     

 Pipp Blaž Partizanska c. 20 blaz.pipp@elektro-gorenjska.si  031 330 715 

     

 DISCIPLINSKA KOMISIJA     
 Jemec Roman Pevno 4 jemec4@siol.net    

 Demšar Tina Nad Plevno 3 tina.murn@gmail.com  041 816 005 

 Sofronievski Damjan Frankovo nas. 68 damjan.softy@gmail.com  041 746 383 

http://www.zsport-skloka.si/
mailto:sbt@isca-web.org
mailto:tomaz.rant@gmail.com
mailto:joze.hafner@siol.net
mailto:gorazd_tomc@t-2.net
mailto:blaz.pipp@elektro-gorenjska.si
mailto:jemec4@siol.net
mailto:tina.murn@gmail.com
mailto:damjan.softy@gmail.com
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1. b 
 
Relacija Športne zveze in Zavoda za šport ter seznanitev s predstavniki Športne zveze v 
Svetu Zavoda za šport 

 

 

S T A T U T   ZAVODA ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA 
 

6. člen 

Zavod opravlja naslednje dejavnosti … : 
- opravlja strokovne, administrativne in tehnične naloge za potrebe Športne zveze Škofja Loka,… 

 

 

7. člen 

… V zavodu se opravljajo tudi finančno-administrativne in tehnične naloge za Športno zvezo Škofja Loka. 
 

 

9. člen 

… Zavod sodeluje s Športno zvezo Škofja Loka in posameznimi športnimi društvi.  
 
 

1. Svet zavoda 
19. člen 

Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. 
Svet zavoda ima 7 članov.  
Svet zavoda sestavljajo predstavniki: 

- ustanovitelja    3 člani 
- delavcev zavoda   1 član 
- Športne zveze Škofja Loka  3 člani 

… Predstavnike Športne zveze Škofja Loka imenuje izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka. 
 
 

2. Strokovni svet 
28. člen 

Strokovni svet sestavljajo člani izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka. 
V delo strokovnega sveta se na povabilo strokovnega sveta po potrebi vključujejo tudi posamezni 
predstavniki športnih društev in zunanji strokovni sodelavci.  
Strokovni svet vodi predsednik strokovnega sveta, direktor zavoda pa odgovarja za izvajanje sprejetih 
sklepov.  
Strokovni svet sprejema odločitve z večino prisotnih članov.  
Predsednika strokovnega sveta izvolijo člani med svojimi člani. 
 
 

29. člen 
Strokovni svet: 

- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, 
- odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, 
- daje predloge in pobude direktorju zavoda za oblikovanje letnega programa dela in finančnega 

načrta, 
- analizira stanje v športu in izdeluje podlage za razvrščanje športnih panog za izvedbo kvalitete 

dejavnosti zavoda, 
- pripravlja in sodeluje pri pripravi razvojnih programov v športu za dvig kvalitete ponudbe 

dejavnosti zavoda, 
- priporoča nakup in izbiro osnovnih sredstev, 
- oblikuje strokovne podlage in strateške smernice dolgoročnih programov razvoja športa ter 
- daje direktorju zavoda usmeritve za razreševanje drugih posameznih vprašanj s področja športa. 

 
Strokovni svet mora biti seznanjen tudi o pritožbah uporabnikov na delo delavcev zavoda, o katerih jih 
seznanja direktor. 

http://www.zsport-skloka.si/
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Seznanitev novo izvoljenih članov organov Športne zveze: 
 

- Športna zveza imenuje v Svet Zavoda za šport predstavnika mladih, predstavnika 
kakovostnega športa in predstavnika športa za vse.  

- Predstavniki Športne zveze trenutno ne zastopajo vseh segmentov športa zaradi 
preteklih okoliščin. Svet Zavida za šport se bo jeseni 2022 menjal.  

- Športna zveza je v preteklosti podajala tudi predlog za predsednika sveta zavoda. 
 
 
 

SVET ZAVODA ZA ŠPORT     

     

  predstavniki Športne zveze   

 Primožič Marko, predsednik Sveta ZŠ Virmaše 250 marko.primozic@guest.arnes.si  041 759 018 

 Matek Jaka Forme 30, 4209 Žabnica jaka.matek@gmail.com  040 232 181 

 Šiberle Gorazd Vincarje 36 Gorazd.Siberle@skb.si  051 309 630 

  predstavniki Občine   

 Rebič Melita Spodnji trg 4 melita.rebic@odeja.si  041 600 274 

 Hartman Roman Hafnerjevo nas. 91 roman_hartman@yahoo.com  041 828 770 

 Berčič Bojan Frankovo nas. 55 bojan.bercic@gmail.com  051 328 009 

  predstavnik zaposlenih   

 Kosmač Domen Zavod za šport bazen@zsport-skloka.si  041 253 232 

 

 

 

Predlog Sklepa 

Člani Izvršnega odbora Športne zveze so po 28. členu Statutu Zavoda za šport za predsednika 

Strokovnega sveta imenovali ______ 

 

Ker med trenutnimi predstavniki Športne zveze v Svetu Zavoda za šport ni izvoljenega člana 
Izvršnega odbora Športne zveze – Strokovnega sveta zavoda je bil sprejet  
 

Predlog Sklepa 

Predsednika Strokovnega sveta Zavoda za šport, ____se seznanja z gradivi Sveta Zavoda za 

šport in se ga vabi na njihove seje. 

 

 

 

 

http://www.zsport-skloka.si/
mailto:marko.primozic@guest.arnes.si
mailto:jaka.matek@gmail.com
mailto:Gorazd.Siberle@skb.si
mailto:melita.rebic@odeja.si
mailto:roman_hartman@yahoo.com
mailto:bojan.bercic@gmail.com
mailto:bazen@zsport-skloka.si
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ZAPISNIK  
 

25. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (5. sestav) ki je bila 
dne 16.6.2021 ob 19.00 uri v mali telovadnici Športne dvorane Trata, Frankovo nas.51a. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Blaž Pipp, Jože Hafner, Aleksandra Kavčič in Jurij 
Demšar. Opravičeno odsoten član IO : Ivan Hafner.  
Prisotni predsednik Nadzornega odbora Športne zveze (NO): Rudi Zadnik 
Ostali prisotni: sekretar ŠZ Aleš Murn 
 
Predsednik ŠZ Blaž Pipp je pozdravil vse prisotne. Uvodoma je bil sprejet ugotovitveni sklep : IO ŠZ 
zaradi smrti člana IO Pavleta Oblaka do naslednje skupščine deluje v 5 članski zasedbi.  
Predlagan in sprejet je bil  
 
DNEVNI RED : 
1. Pregled in potrditev zapisnika 24. dopisne seje IO ŠZ 
2. Predlagani dobitniki najvišjih občinskih športnih priznanj 
3. Prošnja za včlanitev društva v Športno zvezo 
4. Poziv za ureditev statusa športnih delavcev 
5. 18. Skupščina Športne zveze 
6. Informacije o 

• delitvi javnih sredstev društvom in klubom v letu 2021 

• pričetku 40. Športno rekreacijskih igrah 

• športnih objektih v občini Škofja Loka 

• podanih mnenjih ŠZ za ureditev športne infrastrukture 

• obisku Slovenske bakle v Škofji Loki 

• izvedbi teka 4 mostov 

• prvih pokoronskih športnih srečanjih 
7. Razno 
 
Gradivo za sejo so člani prejeli na spletnih straneh www.zsport-skloka.si/Dokumenti/Športna zveza/pod 
točko 3. 
 
 
K 1. točki: 
Po pregledu zapisnika so vsi člani IO soglasno sprejeli: 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 24. seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 2. točki: 
Pregledal se je zapisnik Odbora za športna priznanja. Ker Jože Stanonik ne pripravlja več obrazložitve za 
dobitnike priznanj so člani predlagali za to delo g. Marka Špolada, profesorja na Gimnaziji. V kolikor bi po 
premisleku ugotovili, da je g. Špolad ustrezen za to delo, se ga povabi na razgovor oz. vpraša za njegov 
pristanek. Člani IO so sprejeli: 
Sklep 2 
V Odbor za športna priznanja naj na mesto pokojnega Pavleta Oblaka imenuje drugega člana nova 
sestava IO Športne zveze. 
Sklep 3 
Izvršni odbor Športne zveze potrjuje predloge dobitnikov za najvišja občinska športna priznanja za 
obdobje januar 2020 – marec 2021 in datum podelitve 23. september 2021. 
 
K 3. točki: 
Člani IO ŠZ so se seznanili s prošnjo za včlanitev Športnega društva Nogometna šola Škofja Loka v 
Športno zvezo. Jože Hafner je omenil pomislek imena društva, ki ga uporabljajo že več let delujoča 
nogometna društva v Škofji Loki. Dogovorjeno je, da društvo uradno spremeni svoje ime. Člani IO ŠZ so 
sprejeli  
Sklep 4 
V svoje članstvo Športna zveza Škofja Loka sprejema Športno društvo nogometna šola Arena Škofja 
Loka. 
 

http://www.zsport-skloka.si/
http://www.zsport-skloka.si/
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K 4. točki: 
Prisotni so se seznanili s pozivom za ureditev statusa športnih delavcev v razvid izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu. Zakonsko morajo članice zveze to urediti. Soglasno je bil sprejet 
SKLEP 5  
IO ŠZ se je seznanil z zadevo urejanja statusa športnih delavcev in naproša direktorja Zavoda za šport, 
da čim preje pozove društva k ureditvi statusov njihovih trenerjev in vaditeljev. 
 
K 5. točki: 
Prisotni so pregledali izhodišča za 18.skupščino Športne zveze. Za predlog spremembe statuta zveze 
Blaž Pipp sporoči, kako je sličen popravljen tekst oddala na Upravno enoto članica zveze: Rokometno 
društvo Škofja Loka : 
» 17. člen 
Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na dve leti. Skupščina Športne zveze je lahko 
tudi dopisna ali po elektronskih medijih, če tako narekujejo izredne razmere, naravne ali druge nesreče. V 
izrednih razmerah ali ob naravnih in drugih nesrečah so delegati skupščine uradni zastopniki društev ali 
pa drugi člani društva, ki imajo s strani društva uradno pooblastilo. « 
 
Sprejeli so 
Sklep 6 

- 18. Skupščina (volilna) Športne zveze se skliče v prvi polovici oktobra 2021. 
- Članice Športne zveze se 6. septembra obvesti o sklicu skupščine in se jih pozove za 

predlaganje kandidatov v organe Športne zveze.  
- Sprejme se dnevni red 18. skupščine Športne zveze. 
- Pred pričetkom skupščine se predstavi promocijski film Športnega društva Partizan in predstavi 

spletno stran ter insert iz video gradiv Odbora za muzej športa. 
 
K 6. točki: 
Prisotni so se seznanili z informacijami  

• O delitvi javnih sredstev društvom in klubom v letu 2021, 

• O pričetku 40. Športno rekreacijskih igrah, 

• O pregledu športnih objektih v občini Škofja Loka, 

• O podanih mnenjih ŠZ za ureditev športne infrastrukture za plezanje ter odbojko 
na mivki, 

• O pripravah in programu obiska Slovenske bakle v Škofji Loki ter izvedbi teka 4 
mostov, katero aktivnost vodi Društvo T4M, 

• O izvedenih prvih pokoronskih športnih srečanjih v organizaciji Športne zveze. 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 20.20 uri.  

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

- Člani IO in predsednik NO ŠZ 
- Predsednik Sveta Zavoda za šport 
- Župan Občine Tine Radinja 
- Direktor Zavoda za šport 

 

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

18. SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA,  
 
ki je bila v četrtek 21. oktobra 2021 ob 18. uri v mali telovadnici Športne dvorane Trata, Škofja Loka. 
 
 
Na skupščino je bilo povabljenih 58 klubov in društev, od tega je bilo ob 18. uri prisotnih 25 delegatov iz 
društev Športne zveze. Zaradi nezagotovljene sklepčnosti skupščine, smo si najprej ogledali nekaj športnih 
filmskih zapisov. 
 
 
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 upokojencev Škofja Loka, Ekstremni športni klub Mungo, 
Floorball klub Insport, Jadralni klub Loka Timing, Košarkarski klub Škofja Loka, Namiznoteniški klub Škofja 
Loka, ŠD Nogometna pola Škofja Loka, Nogometni klub Ločan, Planinsko društvo Škofja Loka, Plezalni 
klub Kinezis, Rokometno društvo Urbanscape Šk.Loka, Smučarski klub Alpetour, Strelsko društvo Škofja 
Loka, Športno društvo Brlog, Športno društvo Cvetka Golarja, Športno društvo Kondor, Športno društvo 
Matrica gym, Športno društvo Partizan, ŠD Podlubnik, ŠD Polet Sv. duh-Virmaše. 
 
 
Poleg predstavnikov klubov in društev so bili na skupščini prisotni: Blaž Pipp predsednik Športne zveze, 
Rudi Zadnik član Nadzornega odbora Športne zveze, člani izvršnega odbora Športne zveze: Jurij Demšar, 
Jože Hafner in 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 in 
poročevalec Odbora za tek štirih mostov) predsednik Odbora za muzej športa: Marjan Luževič.  
 
Skupščino je otvoril predsednik Športne zveze Blaž Pipp, ki je najprej pozdravil vse prisotne in jih prosil, 
da sprejmejo poslovnik o delu 18. skupščine, saj je sprejem akta potreben za nemoteno delo skupščine 
ŠZ. 
 
Sklep  
Navzoči predstavniki na Skupščini so soglasno sprejeli Poslovnik o delu 18. skupščine Športne zveze 
Škofja Loka v predlagani obliki in vsebini. 
 
 
Ad.2. – Blaž Pipp je nato podal predlog za 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 Jurij Štancar  
- tri člane verifikacijske komisije, ki so tudi člani volilne komisije: predsednik Rudi Zadnik, člana: Jože 
Kordiš in Žiga Škufca 
- dva overovatelja zapisnika: Damjan Sofronievski in Majda Bertoncelj 
- zapisničarka: Aleksandra Kavčič. 
 
Sklep  
Navzoči predstavniki na Skupščini so soglasno sprejeli predlagane člane v organe Skupščine. 
 
Delo je takoj po imenovanju prevzel delovni predsednik dr. Jože Hafner z obema članoma delovnega 
predsedstva in prosil verifikacijsko komisijo za ugotovitev sklepčnosti. 
 
Ad.3. - Poročilo verifikacijske komisije 
Predsednik verifikacijske komisije Rudi Zadnik je prebral poročilo verifikacijske skupine. Glede na to, da 
se je Skupščina ŠZ pričela z 20 minutno zamudo, smo se dogovorili, da bomo sprejemali sklepe s 30 
minutno zamudo, kar je v skladu s 19. členom statuta Športne zveze, da bo Skupščina sklepčna po 30 
minutah, saj je na Skupščini prisotnih več kot 1/3 članov (25 članic) s tem lahko Skupščina sprejema 
sklepe in nadaljuje s svojim 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 18. 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 17. Skupščine ŠZ 
       5. Poročilo o delu IO ŠZ v obdobju okt 2019 – 2021 
       6. Poročilo o uresničevanju športnih programov ŠZ za 2019 in 2020 
       7. Letni program športa in financiranje klubov in društev za 2019 - 2021 
       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. Finančni poročili za leti 2019, 2020 in poročili Nadzornega odbora ŠZ 
       10. Predlog spremembe 17. člena statuta Športne zveze Škofja Loka 
       11. Razrešnica starih organov in volitve novih organov ŠZ: predsednika in podpredsednika ŠZ, člane 

Izvršnega odbora ŠZ, člane Nadzornega odbora, člane Disciplinske komisije 
       12. Program dela ŠZ za leto 2021 – 2025 bo novo izvoljeni predsednik podal naknadno. 
       13. Razno 

       a. Vprašanja in pobude članov Skupščine.  
 

Sklep  
Navzoči predstavniki na Skupščini so sprejeli dnevni red 18. Skupščine Športne zveze Škofja Loka. 
 
 
Ad.4. - Potrditev zapisnika in izvajanje sklepov 17. Skupščine ŠZ 
Delovni predsednik je dal v razpravo zapisnik 17. Skupščine ŠZ Škofja Loka. Ker ni bilo pripomb na 
zapisnik, se je točka dala na glasovanje.  
 
Sklep 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela zapisnik 17. Skupščine ŠZ Škofja Loka v predlaganem 
besedilu.  
 
 
Ad.5. - Poročilo o delu Izvršnega odbora ŠZ v obdobju 2019 – 2021  
Poročilo nam je predstavil predsednik ŠZ Blaž Pipp. V obdobju od marca 2019 do oktobra 2021 je imel 
Izvršni odbor ŠZ 9 sej, od tega samo 3 redne in kar 6 dopisnih sej. Podrobnejše teme posameznih sej so 
bile predstavljene v gradivu, ki je bilo pripravljeno za Skupščino. 
 
Sklep 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Poročilo o delu IO ŠZ v obdobju 2019 – 2021.  
 
 
Ad.6. - Poročilo o uresničevanju športnih programov ŠZ za 2019 in 2020 
Poročilo o uresničevanju športnih programov ŠZ so članice prejele že v gradivu ob vabilu na skupščino. 
Skrajšan povzetek poročila je podal sekretar Športne zveze Aleš Murn, ki je poudaril da je Športna zveza 
Škofja Loka organizirala in izvajala različne športno rekreativne programe in vadbe, ki so namenjeni 
najbolj široki populaciji občanov ter plavalne tečaje za najmlajše. Najobširnejši program v letu 2019 so 
bile 39. Športno rekreacijske igre. Pri programih za mlade pa se je v letu 2019 v celoti neprekinjeno 
izvedel že 42. leto program Mali sonček, program za predšolske otroke skupaj s plavalnimi tečaji. Tudi v 
letu 2020 se je izvajal, vendar ne v celoti.  
Izvedla so se tudi razna rekreacijska tekmovanja v dvoranah in na prostem. 
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Leto 2020 je bilo na področju rekreacije pod okriljem ŠZ precej drugačno, odvisno od stanja epidemije. 
Kolikor pa je ta dopuščala, pa je bilo še kar uspešno. 40. (jubilejne) Športno rekreacijske igre so bile žal 
prestavljene v 2021. S plavalnimi tečaji za mlade pa je bilo primorano zaključiti že v začetku marca 2020 
zaradi Covid-19. 
 
Sklep 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Poročilo o uresničevanju športnih programov ŠZ za leti 2019 in 
2020. 
 
 
Ad.7. – Letni program športa in financiranje klubov in društev za obdobje 2019 - 2021 
Poročilo nam je na kratko podal direktor Zavoda za šport Igor Draksler. Podrobna vsebina poročila o 
delovanju športnih klubov in društev v občini Škofja Loka, ki so v obdobju 2019 do 2021 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. 
 
Sklep  
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Letni program športa in poročilo o financiranju klubov in društev 
za obdobje 2019 – 2021. 
 
 
Ad.8. – Poročila odborov ŠZ 

- 1.Poročilo Odbora za muzej športa: Poročevalec je bil predsednik Odbora Marjan Luževič. 
Poročilo je bilo podano v gradivu za skupščino.  

- 2.Poročilo Odbora za športna priznanja: Poročevalka je bila predsednica Odbora Saška 
Benedičič Tomat. Poročilo je bilo podano v gradivu za skupščino.  

- 3.Poročilo Odbora teka štirih mostov: Poročilo, ki je bilo podano v gradivu za skupščino, je 
namesto predsednika Igorja Drakuliča prebral član Odbora Domen Kosmač. 
 

1. V poročilu so predstavljene aktivnosti Odbora za muzej športa:  
V letu 2019 
- Odbor je z Loškim muzejem vodil pogovore o nadaljnji širitvi in posodobitvi zbirke o športu v 

 Loškem muzeju. 
- Odbor je trem OŠ v Škofji Loki poslal obsežen anketni vprašalnik o športu na šoli in povabil  

ravnatelje OŠ, da vzpodbudijo svoje učitelje in učence k obisku muzejske zbirke o športu. 
- Odbor je od 4 darovalcev prejel 9 novih predmetov za zbirko, ki se jih hrani v depoju Loškega  

muzeja. 
- Odbor je posodabljal pisna gradiva o loškem športu, objavljena na spletni strani Zavoda za Šport. 
-         Odbor je uspešno sodeloval v pripravi predloga za Bloudkovo plaketo Matjažu Hafnerju, ki jo je le  

ta 13. 2. 2019 tudi prejel. 
V letu 2020 se Odbor zaradi protikoronskih ukrepov ni sestajal, kljub vsemu pa je bilo nekaj aktivnosti: 

- Odbor je posodabljal pisna gradiva o loškem športu 
- Odbor je ob 70.letnici Loške koče na Starem vrhu za muzej športa pripravil pisne prispevke 

 V letu 2021 se Odbor nikoli ni sestal. 
Odbor bo kljub temu z delom nadaljeval tudi v prihodnje. Je pa predsednik Odbora izpostavil, da je 
povprečna starost članov odbora preko 75 let, in zato poziva, da bi se Odbor pomladil. 
 
Svoj komentar k izpostavljenemu je podal tudi Aleš Murn, ki predlaga, da bi moral (danes) novo izvoljeni 
IO ŠZ pomagati poiskati nove (mlade) moči za ta Odbor. 
 

2. V poročilu so predstavljene aktivnosti Odbora za športna priznanja: 
Pet dni po 17. skupščini Športne zveze 26.3.2019 so bila podeljena priznanja za leto 2018. Podeljenih je 
bilo 5 majolik, 5 bronastih plaket, 3 srebrne plakete, 2 zlati plaketi, 2 svečani listini in dve posebni 
priznanji za 60 let delovanja. 15.6.2019 je bilo na prireditvi Teka 4 mostov podeljeno tudi 209 priznanj 
mladim športnikom in njihovim trenerjem za športne dosežke v šolskem letu 2018/19. 
 
Konec leta 2019 je sledil razpis za priznanja, ki naj bi jih podelili v marcu 2020. Odbor za priznanja je 
predloge pregledal in kasneje so jih potrdili tudi na organih Zavoda za šport in Športne zveze. Podelitev 
pa se zaradi epidemioloških razmer ni več mogla izvršiti v marcu 2020. Zato je Odbor s podelitvijo odlašal 
in ob umestitvi novega državnega praznika podelitev izvedel na Dan slovenskega športa, 23.9. 2020 v 
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Sokolskem domu. Podelilo se je 4 majolike, 5 bronastih plaket, 4 srebrne plakete, 2 zlati plaketi in 3 
svečane listine. Žal se tega leta 2020 in kasneje tudi leta 2021 ni podelilo priznanj mladim športnikom, saj 
se tekmovanja, ki so se začela jeseni 2019, niso mogla več zaključiti ali pa niso bila razpisana. 
Glede na umestitev novega državnega praznika 23. september - Dan slovenskega športa, sta Svet 
Zavoda za šport in Izvršni odbor Športne zveze konec prejšnjega leta sprejela odločitev, da se razpisi za 
podeljevanje najvišjih občinskih športnih priznanj v prihodnje objavljajo v februarju oz. marcu (tudi za leto 
2020) in da se bodo podelitve izvajale odsedaj vsako leto 23. septembra na Dan slovenskega športa. 
Tako je bilo letos 23.9. 2021 podeljeno 5 bronastih plaket, 5 srebrnih plaket, 2 zlati plaketi  
in 2 svečani LISTINI. 
 

3.    V poročilu so predstavljene aktivnosti Odbora za Tek 4 mostov 
2019  
 Za Tek štirih mostov, ki je bil organiziran v letu 2019 se ocenjuje, da je v Škofjo Loko v obeh dneh skupaj 
privabil več kot 10.000 ljudi. Dopoldne in popoldne je teklo okrog 1.800 vrtčevskih in šolskih otrok, 
udeležencev teka junakov 3. nadstropja in svetovnega programa Tek za edinost, večernega teka se je 
udeležilo več kot 1.400 tekačev vseh starosti, na startno-ciljnem prostoru, ob celotni progi, na prizorišču 
večernih koncertov pa se ocenjuje, da je bilo okrog 8.000 Ločanov, navijačev, spremljevalcev, turistov in 
drugih obiskovalcev. Ponovno, že petič zaporedoma, se je izvedel tudi šolski tek za Pokal štirih županov.  
V povezavi s škofjeloškima kluboma Lions in Rotary je imela prireditev tudi humanitarno noto, saj se je s 
pomočjo obeh klubov omogočilo 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 evro od vsake plačane prijavnine za nočni tek (1.350 evrov) se je namenilo junakom 3. nadstropja na 
pediatrični kliniki. 
2020  
V letu 2020 je prireditev zaradi korone odpadla. Na dan, ko bi moral biti izveden Tek štirih mostov (20. 6. 
2020), se je izvedlo virtualni tek, ko je bilo možno kjerkoli preteči 10 km. Ocenjuje se, da se je virtualnega 
teka udeležilo 250 ljudi v Sloveniji in na tujem.  
2021  
Za Tek štirih mostov, ki je bil organiziran v letu 2021 se ocenjuje, da je na startno-ciljni prostor, ob traso 
teka in na večerni koncert privabil okrog 3.000 ljudi. Dopoldne in popoldne je teklo okrog 1.000 vrtčevskih 
in šolskih otrok, večernega teka pa se je udeležilo dobrih 330 tekačev vseh starosti.  
Dva tedna pred dogodkom se še ni vedelo, ali bo sploh lahko organiziran tek z merjenjem časa, progo se 
je označilo s tablami in vse potencialne udeležence povabilo, da progo prehodijo, pretečejo ali 
prekolesarijo. Novost so udeleženci lepo sprejeli, tako da bo verjetno postala stalnica tudi v prihodnje, ko 
se bo tek vrnil na klasično 10-kilometrsko traso. 
Ponovno, že šestič zaporedoma, se je izvedlo šolski tek, ki pa letos ni štel za Pokal štirih županov, saj se 
zaradi korona omejitev ni merilo časov šolarjev od 6. do 9. razreda. Veseli udeležba izjemnega števila 
šolarjev, saj se jih je zbralo več kot 600 iz osmih šol. To je bilo letos prvo šolsko tekaško tekmovanje, zato 
je tudi vladalo takšno zanimanje.  
V povezavi s škofjeloškim klubom Lions je imela prireditev ponovno humanitarno noto, saj se je z njihovo 
pomočjo omogočilo tek slepim in slabovidnim. Zbiralo se je tudi prostovoljne prispevke, ki se jih je 
namenilo Društvu prijateljev mladine Škofja Loka.  
Tek štirih mostov se bo kot član Združenja za cestne in rekreativne teke pri AZS še naprej trudil ostati 
med najboljšimi cestnimi teki v Sloveniji. V naslednjih, pokoronskih letih pa si bo prizadevalo, da bo 
prireditev ostala na enaki ali še višji ravni kot doslej. 
 
Sklep  
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Poročila vseh 3 odborov Športne zveze. Glede na poročilo 
predsednika Odbora za muzej športa in komentar Aleša Murna mora biti naloga novega IO ŠZ poiskati 
nove člane za vključitev v ta odbor. 
 
 
Ad.9 Finančna poročila za leti 2019 in 2020 in 2018 ter poročilo Nadzornega odbora ŠZ 
 
1. Finančni poročili ŠZ za leti 2019 in 2020 je predstavil sekretar ŠZ Aleš Murn 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2019  
Poslovanje Športne zveze Škofja Loka je bilo v letu 2019 v okviru planiranega, bilančno konec leta 
pozitivno. V lanskem letu se je zabeležilo 1.157,06 € več prihodkov kot v letu 2018 in za 1.922,91 € manj 
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odhodkov. Druga polovica lanskega leta je bila tudi finančno že usmerjena v priprave na jubilejne 40. 
Športno rekreacijske igre (ŠRI), ki so se v začetku imenovale sindikalne, delavske in kasneje 
medobčinske. Denarni tok je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot z obveznostmi. 
Pozitivni rezultat finančnega poslovanja v letu 2019 je 1.457,75 €. Prenos iz leta 2018 je – 533,54 €.  
Predlagana sklepa Izvršnemu odboru : 

SKLEP 1: Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2019 v višini 924,21 € se bo porabil za 
športne programe v letu 2020. 
SKLEP 2: IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v 
potrditev. 
 

Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2020  
Finančno poslovanje Športne zveze Škofja Loka je bilo v letu 2020 precej drugačno, kot je bilo planirano. 
Posledica tega je, tako kot pri vseh športnih organizacijah, »svetovno leto epidemije«. Dodeljena javna 
sredstva občine se zaradi epidemije niso spreminjala in zato je razumljivo bilančno poslovanje konec leta 
pozitivno. V lanskem letu se je zabeležilo 18.917,30 € manj prihodkov kot v letu 2019 in za 31.435,52 € 
manj odhodkov. Denarni tok je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot z obveznostmi. 
Pozitivni rezultat finančnega poslovanja v letu 2020 je 13.242,80 €. Prenos iz leta 2019 je + 924,21 € in 
prenos osnovnega kapitala je 159,99 €.  
Predlagana sklepa Izvršnemu odboru :  

SKLEP 1: Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2020 v višini 14.327,00 € se bo porabil 
za športne programe v letu 2021.  
SKLEP 2: IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v 
potrditev. 
 

2. Poročili Nadzornega odbora za 2019 in 2020 je predstavil predsednik NO Rudi Zadnik 
 
Za 2019: 
Na podlagi prejetega gradiva za dopisno sejo nadzornega odbora ŠZ, so se člani Nadzornega odbora 
Športne zveze strinjali s predlaganim finančno materialnim poslovanjem ŠZ Škofja Loka in sprejemom 
zaključnega računa Športne zveze Škofja Loka. 

- Ad.1.Sprejme se poročilo o finančno materialnem poslovanju Športne zveze Škofja Loka in 
zaključni račun Športne zveze Škofja Loka. 

- Ad. 2. Predsednik NO se je udeleževal sej Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka. 
Izvedena je bila inventura osnovnih sredstev in drobnega materiala ŠZ. 
Ugotovljeno je, da ima Športna zveza vse akte, ki so potrebni za delovanje ŠZ Škofja Loka. 

Za 2020: 
Nadzorni odbor Športne zveze Škofja Loka je v skladu s 1. in 8. členom Poslovnikom Športne 
zveze Škofja Loka izvedel dopisno sejo nadzornega odbora ŠZ, ki trajala od 13. 2. 2021 do 
17.2.2021. 
Ad.1 Pripravljen je bil zaključni račun ŠZ in vsi dokumenti za Ajpes in izdelan zaključni račun. 
Sklep: 1. Sprejme se Realizacija prihodkov in odhodkov ŠZ v letu 2020 in zaključni račun ŠZ za 
leto 2020. 
Ad.2. Inventurni zapisnik in zapisnik odpisa 
Glede na epidemijo je bila po sklepu predsednika opravljena inventura materialnih sredstev, 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Opravil jo je strokovni delavec. 
Narejen je bil zapisnik in obrazec za odpis v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem 
poslovanju Športne zveze Škofja Loka. 
Sklep 2. Sprejme se poročilo zapisnik inventure Športne zveze Škofja Loka. 
 
Sklep 
Skupščina je sprejela Finančni poročili za leti 2019 in 2020 s predlaganimi sklepi in poročilo Nadzornega 
odbora ŠZ. 
 
 
Ad.10. – Predlog spremembe 17. člena statuta Športne zveze Škofja Loka  
 
Na kratko je predlog predstavil Blaž Pipp, predložen pa je bil tudi v gradivu za skupščino Delegatom je bil 
predstavljen obstoječi 17. člen Športne zveze, ki se glasi : Skupščina se sestaja po potrebi, vendar 
najmanj enkrat na dve leti.  
Po razpravi, kjer so se dorekle še nekatere spremembe je skupščina sprejela  
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Sklep 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela spremembo 17. člena statuta Športne zveze Škofja Loka, ki se 
na novo glasi: 
 
Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na dve leti.  
 
Skupščina Športne zveze je lahko tudi dopisna ali po elektronskih medijih, če tako narekujejo izredne 
razmere, naravne ali druge nesreče. V takih razmerah so delegati skupščine uradni zastopniki društev ali 
drugi člani društva, ki imajo s strani društva uradno pooblastilo.  
Poleg obrazloženega gradiva mora biti gradivu obvezno priložena tudi glasovnica k posameznim 
predlaganim sklepom, ki nedvoumno izraža glasovanje. To velja tudi za volitve organov Športne zveze.  
Glasovnica je veljavna če je potrjena s podpisom člana in žigom, v kolikor z njim društvo posluje. Član 
posreduje izpolnjeno glasovnico v roku najkasneje 7 dni od sklicane skupščine na sedež društva. Šteje 
se, da je s tem glasovanje veljavno izvedeno. 
Skupščina Športne zveze je sklepčna, če je glasovnice vrnilo 20 % članic. Glasovnice se hranijo na 
sedežu Športne zveze eno leto in so članicam omogočene na vpogled. 
O seji iz prejšnjega odstavka sestavi predsednik skupščine zapisnik, ki ga posreduje članicam.  
 
 
Ad.11. 
Razrešitev članov organov Izvršnega odbora ŠZ, članov Nadzornega odbora in Disciplinske komisije 
Volitve novih organov ŠZ: predsednika in podpredsednika ŠZ, člane Izvršnega odbora ŠZ, člane 
Nadzornega odbora in člane Disciplinske komisije 
 
Dosedanji predsednik ŠZ je bil Blaž Pipp, podpredsednik Jurij Demšar 
Člani IO ŠZ so bili še: Ivan Hafner, Jože Hafner in Aleksandra Kavčič 
Poleg teh še (pokojni) Pavle Oblak in župan Tine Radinja, ki je bil zaradi nove funkcije razrešen na zadnji 
skupščini. 
Člani NO ŠZ so bili: Rudi Zadnik, Janko Platiša in Vlado Podviz 
Člani disciplinske komisije so bili: Jože Stanonik, Tina Murn in Jure Hajnrihar.  
 
Pred volitvami novih članov je besedo dobil najprej dosedanji predsednik ŠZ Škofja Loka Blaž Pipp, ki se 
je zahvalil za dobre rezultate, dobro sodelovanje z vsemi člani ŠZ in dobre odnose z občino v njegovem 9 
letnem mandatu. 
Jože Hafner se je zahvalil dosedanjemu predsedniku za učinkovito delo in učinkovite sestanke IO ŠZ. 
Aleš Murn pa je dosedanjemu predsedniku v zahvalo izročil simbolično darilo. 
 
Nato je delovni predsednik predlagal razrešitev dosedanjih članov organov ŠZ Škofje Loke in soglasno se 
je sprejel 
 
Sklep 
Skupščina Športne zveze Škofja Loka je soglasno z dvigom rok razrešila dosedanje člane organov ŠZ 
Škofje Loke. 
 
Delovni predsednik je podal razlago poteka glasovanja. Nato so se razdelili volilni lističi z imeni 
predlaganih kandidatov za posamezne organe ŠZ Škofje Loke. 
 
Med čakanjem, da delegati izpolnijo volilne lističe in da jih nato verifikacijska komisija (ki je hkrati volilna 
komisija) pobere, pregleda in prešteje glasove, je delovni predsednik dal besedo vrhunskemu športniku 
orodnemu telovadcu Sašu Bertonclju in nato še jadralcu Loka Timing Gorazdu Krajniku, ki sta lepo 
opisala športni področji, na katerih sta tako vrhunska. Po poročilu volilne komisije je bil sprejet 
 
Sklep 
Skupščina je za prihodnja štiri leta izvolila naslednje člane: 
 
Za predsednico in zakonito zastopnico Športne zveze Škofja Loka je bila izvoljena Saška Benedičič 
Tomat. 
 
Za podpredsednika ŠZ je bil izvoljen Jurij Demšar. 
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Za člane IO ŠZ so bili izvoljeni: 

• Sašo Bertoncelj 

• Jože Hafner 

• Aleksandra Kavčič 

• Tomaž  Rant 

• Marko Terkaj 
 
Za Nadzorni odbor ŠZ so bili izvoljeni: 

• Blaž Pipp 

• Aleksander Igličar 

• Tomc Gorazd 
 
Za Disciplinsko komisijo so bili izvoljeni: 

• Tina Demšar 

• Roman Jemec 

• Damjan Sofronievski 
 
 
Ad.12 - Program dela ŠZ za leto 2021 – 2025  
Delovni predsednik je besedo predal novo izvoljeni predsednici Saški Benedičič-Tomat. Ta se je najprej 
zahvalila za izkazano zaupanje in povedala, da bo v svojem programu nadaljevala vse dosedanje športne 
programe in upa tudi na realizacijo vseh teh (da le te ne bi spet onemogočil Covid). Zahvalila se je 
dosedanjemu predsedniku ŠZ in vodstvu in izrazila željo in njeno prepričanje, da bi tudi z na novo 
izvoljenimi člani dobro sodelovali v naslednjih 4 letih. 
 
 
Ad.13. – Razno Vprašanja in pobude članov Skupščine 

Sašo Bertoncelj se je za zahvalil za zaupanje ob izvolitvi in pohvalil delo celotne ŠZ in organizacijo Skupščine. 
Domen Kosmač pa se je zahvalil Sašu Bertonclju za njegovo pripravljenost za sodelovanje ob raznih športnih 
prireditvah. 

 
 
Skupščina je bila zaključena ob 20. uri. 
 
Zapisnik zapisala                             predsednica ŠZ Škofja Loka 
Aleksandra Kavčič                   Saška Benedičič Tomat 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika: Damjan Sofronievski                                       
 
 
 
                                      Majda Bertoncelj 
 
 
 
 
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 

http://www.zsport-skloka.si/
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3 . Organizacija dela in naloge ŠZ 
 

a. Splošne informacije 
 

Na spletni strani  http://www.zsport-skloka.si  se pod Dokumenti – Športna zveza nahajajo 
- Vizitka ŠZ, ki bo v prihodnje še popravljena 
- Statut Športne zveze in drugi pravilniki 
- Skupščine in zapisniki sej IO 

Vse bo ažurno po 1. seji IO 
 
 
Pri Športni zvezi delujejo naslednji odbori 
 

Odbor za muzej športa sta februarja 2010 ustanovila Izvršni odbor Športne zveze in Svet 
Zavoda za šport. Sestava odbora : Marjan Luževič – predsednik, Ivan Križnar, Ivan Hafner, 
Boris Čajič, Jože Stanonik, France Podnar, dr. France Štukl, Matjaž Bernik, Biljana Ristić, 
zunanji sodelavec Pavel Dobovšek, Majda Hude, Avgust Hartman in Matjaž Hafner. 
18. Skupščina : prosijo za kakega mlajšega člana in predstavnika za delo v odboru 
 
Odbor za športna priznanja sta leta 2000 ustanovila Izvršni odbor Športne zveze in Svet 
Zavoda za šport. Mandat Odbora je 4 leta. Trenutna sestava je : Saška Benedičič Tomat, 
Avgust Hartman, Marjan Kalamar in Dušan Čater. Po službeni dolžnosti sodeluje sekretar 
Športne zveze Aleš Murn. 
 
Odbor za Tek štirih mostov je februarja 2014 ustanovila Športna zveza. Člani Odbora so: Tine 
Radinja, Gregor Kustec, Klemen Oman, Marko Primožič, Igor Drakulič in Domen Kosmač. Ker 
bi Športna zveza zaradi prihodkov T4M lahko postala zavezanka za DDV je odbor marca 2016 
ustanovil novo Društvo Tek 4 mostov.  
 
Odbor Športno rekreacijskih iger je pod drugim imenom davnega leta 1980 ustanovila 
Športna zveza. Igre so v 40. letih doživele precej sprememb, vseskozi pa kontinuirano potekajo. 
Trenutna sestava odbora : Srečo Gaber (Žiri) – predsednik, Jaka Trček (Gorenja vas Poljane), 
Gregor Habjan (Železniki), Domen Kosmač, Marjan Kalamar in Aleš Murn. 
 
 
V preteklosti je deloval še Odbor za občinske športne objekte. Trenutno je začrtovano delo 
zaključil in bil v letu 2017 razpuščen. Glede na potrebe povečanja telovadnice za OŠ Škofja 
Loka mesto, izgradnjo atletskega stadiona, plezalnega centra, drugih javnih športnih površin 
mogoče ne bi bilo napačno razmisliti o kaki obliki sestoja in delovanja v prihodnje… 
 
 
 
 
Izvajalci in skrbniki programov Športne zveze 
 
Koordinator in skrbnik rekreacijskih tekmovanj : Murn Aleš,  ales.murn@zsport-skloka.si   

041 503 206 
Plavalni tečaji, otroške počitnice in program Mali sonček : Kosmač Domen   

bazen@zsport-skloka.si    040 584 422 
 
Kegljaška tekmovanja : Arhar Mirko  kegljisce@zsport-skloka.si  041 550 910 
 
Športno rekreacijske igre, rekreacijska vadba badminton in namizni tenis : Kalamar Marjan 

 rekreacija@zsport-skloka.si  031 710 454 
 

http://www.zsport-skloka.si/
http://www.zsport-skloka.si/
mailto:ales.murn@zsport-skloka.si
mailto:bazen@zsport-skloka.si
mailto:kegljisce@zsport-skloka.si
mailto:rekreacija@zsport-skloka.si
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b. Delo zveze 
 

 
- Trenutno nemoteno potekajo plavalni tečaji Vrtca Škofja Loka in osnovnih šol. Tečaji se 

zaključijo s koncem šolskega leta. 
 

- V teku so 40 Športno rekreacijske, ki naj bi se zaključile konec prihodnjega poletja. To 
so igre podjetij, društev in ustanov, kjer sodelujemo z drugimi društvi in organizatorji in 
niso več omejene na Upravno enoto. 

 
- Z oktobrom se je pričela redna vadba za žene, z novembrom se pričenjata še namizni 

tenis in badminton. 
 

- Kegljaška tekmovanja so trenutno še v čakanju, vadba na kegljišču se počasi vrača. 
Zato bi tekmovanja na tem segmentu zastavili s prihodnjim letom. 

 
- Letos smo izpeljali že balinanje v Gorenji vasi in v Žireh, Tek na Lubnik, floorball na 

asfaltu v Gabrku, kronometer Hrastnica, košarka 3:3 v Žireh, šah na Visokem, ligo v 
namiznem tenisu in v prstometu, Odbojko na mivki v Škofji Loki, tenis v Železnikih. 
Organizirali smo tekmovanje za republiški sindikat upokojencev, do konca leta planiramo 
še tekmovanja v streljanju, plavanju, dvoranski odbojki hokeju in šahu. Pričenja se 
ligaško tekmovanje v namiznem tenisu in prstometu. 

 
Športna zveza že od leta 1999 kandidira na razpisih Fundacije za šport. Razen dveh let 
prekinitve sofinanciranja rekreacijskih iger je na temu segmentu vedno uspešna. Prav tako pa 
od začetka izvedbe tudi tek 4 mostov.  

 ŠRI rekreacija odrasli T4M  
2016       4.000                  4.800             8.800      

2017       3.200                  2.602             5.802      

2018       2.400                  2.200             4.600      

2019       3.000                  2.600             5.600      

2021       2.400                  2.400             4.800      

 
 
 

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


Letni program športa v občini Škofja loka za leto 2022 
 

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 2022 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 2022. 

• 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 2022 v višini 0,93 % glede na višino 
in namene porabe v letu 2022. 

• dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajalcev Letnega programa športa;  
V 4. členu Letnega programa športa za leto 2022 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. 

 
Predlog Letnega program športa za leto 2022 bo na svoji seji dne 15. 11. 2020 obravnaval Svet 

Zavoda za šport Škofja Loka po predhodnem mnenju Športne zveze na predlog direktorja Zavoda za 

šport Škofja Loka. 

 

Predlog SKLEPa: Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega 
programa športa v Občini Škofja Loka za leto 2022. 

 



Financiranja letnega programa športa v občini Škofja Loka za 2019, 20, 21 : 
 
LPŠ 2021 :           LPŠ 2022 : 

 

 
 
 

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 13.571,96 € 3,90% 1,57%

Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 2.435,99 € 0,70% 0,28%

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) 9.743,97 € 2,80% 1,13%

ŠPORT INVALIDOV Pilotski programi povezovanja 4.871,99 € 1,40% 0,56%

ŠPORTNA REKREACIJA Celoletni športno rekreativni programi 34.799,90 € 10,00% 4,03%

ŠPORT STAREJŠIH Skupinska gibalna vadba starejših 9.743,97 € 2,80% 1,13%

RAZVOJNE DEJAVNOSTI Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 13.919,96 € 4,00% 1,61%

ORGANIZIRANOST Delovanje športnih društev in njihovih zvez 24.011,93 € 6,90% 2,78%

ŠPORTNE PRIREDITVE Druge športne prireditve 21.227,94 € 6,10% 2,46%

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV Z JAVNIM RAZPISOM: 347.999,00 € 100,00% 40,29%

ŠPORTNI PROGRAMI Obvezna rezerva v skladu s Pravilnikom 8.000,00 € 0,93%

ŠPORTNE PRIREDITVE Občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu 5.000,00 € 0,58%

ŠPORTNI OBJEKTI Subvencija najemnine telovadnice ŠD Partizan 4.000,00 € 0,46%

SKUPAJ DEJAVNOST ŠPORTNIH KLUBOV IN DRUŠTEV 364.999,00 € 42,26%

Projekti športnih objektov - novogradnje 70.000,00 € 8,10% 4018025

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - neposredno 67.000,00 €

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,00 €

Najemi, zakupi, drugi odhodki 5.200,00 €

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - razpis 65.300,00 €

Subvencije uporabnikom športnih dvoran 30.000,00 € 3,47% 4018021

Podpora žičniški dejavnosti v občini 30.000,00 € 3,47% 5014007

Rekreativni projekti 20.000,00 € 2,32% 4018038

ORGANIZIRANOST Delovanje zavoda za šport 147.756,90 € 17,11% 4018020

Subvencija Bazen Škofja Loka 20.000,00 € 2,32% 4018041

Mednarodne športne prireditve - Pokal Loka 16.500,00 € 1,91% 4018022

Mednarodne športne prireditve - Tek štirih mostov 7.000,00 € 0,81% 4018037

SKUPAJ DRUGA PODROČJA ŠPORTA 498.756,90 € 57,74%

863.755,90 € 100,00%

3,79%

6,00%

ŠPORTNA VZGOJA 

OTROK IN MLADINE 

PROSTOČASNO in S 

POSEBNIMI 

POTREBAMI

32.711,91 € 9,40%

ŠPORTNA VZGOJA 

OTROK IN MLADINE 

USMERJENIHV KŠ/VŠ

KAKOVOSTNI ŠPORT 20.879,94 € 2,42%

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:

4
0

1
8

0
1

9

PODROČJE ŠPORTA

401802618,23%

2021
ŠPORTNI PROGRAMI

postavka 

proračuna

160.079,54 € 46,00% 18,53%

ŠPORTNI OBJEKTI

ŠPORTNE PRIREDITVE
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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 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16 - uradno prečiščeno 
besedilo, 35/16 in 26/17) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji                  seji, dne,                  sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  
V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2022  

 

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 2022 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 2022 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: U-7, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12), 

• Celoletni programi otrok (tekmovalne skupine: U-13, U-14, U-15), 

• 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. 
o Subvencija Bazen Škofja Loka 

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 2022 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: U-7, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12. 

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

(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 2022, 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 2022 se upoštevata:  
o pravilo »plus minus 15 %« določa interval (85 % do 115 %), znotraj katerega se glede na skupno vrednost 

ovrednotenih programov v 2022 in višino z JR priznanih sredstev v 2021 določi končna višina sredstev 
vsakega izbranega izvajalca LPŠ za leto 2022. 

o pri izvajalcih, kjer skupna vrednost ovrednotenih programov v 2022 za več kot 50 % presega višino na 
JR priznanih sredstev v letu 2021, se skupna vrednost programov v 2022 korigira s faktorjem 1,500. Pri 
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izvajalcih, kjer je vrednost programov v 2022 za več kot 50 % nižja od na JR priznanih sredstev v 2021, 
se skupna vrednost programov v 2022 korigira s faktorjem 0,500. 

V letu 2022 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 2021 (samo izvajalci LPŠ 2021), 

• 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 2022 in sicer: 
 

 
 
 
 

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 13.962,00 € 3,90% 1,55%

Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih 2.506,00 € 0,70% 0,28%

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) 5.012,00 € 1,40% 0,56%

ŠPORT INVALIDOV Pilotski programi povezovanja 5.012,00 € 1,40% 0,56%

ŠPORTNA REKREACIJA Celoletni športno rekreativni programi 35.800,00 € 10,00% 3,99%

ŠPORT STAREJŠIH Skupinska gibalna vadba starejših 10.024,00 € 2,80% 1,12%

RAZVOJNE DEJAVNOSTI Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 14.320,00 € 4,00% 1,59%

ORGANIZIRANOST Delovanje športnih društev in njihovih zvez 24.702,00 € 6,90% 2,75%

ŠPORTNE PRIREDITVE Druge športne prireditve 21.838,00 € 6,10% 2,43%

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV Z JAVNIM RAZPISOM: 358.000,00 € 100,00% 39,87%

ŠPORTNI PROGRAMI Obvezna rezerva v skladu s Pravilnikom 8.000,00 € 0,89%

ŠPORTNE PRIREDITVE Občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu 5.000,00 € 0,56%

ŠPORTNI OBJEKTI Subvencija najemnine telovadnice ŠD Partizan 4.000,00 € 0,45%

SKUPAJ DEJAVNOST ŠPORTNIH KLUBOV IN DRUŠTEV 375.000,00 € 41,76%

Projekti športnih objektov - novogradnje 70.000,00 € 7,80% 4018025

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - neposredno 67.000,00 €

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,00 €

Najemi, zakupi, drugi odhodki 4.700,00 €

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - razpis 65.000,00 €

Subvencije uporabnikom športnih dvoran 30.000,00 € 3,34% 4018021

Podpora žičniški dejavnosti v občini 30.000,00 € 3,34% 5014007

Rekreativni projekti 45.000,00 € 5,01% 4018038

ORGANIZIRANOST Delovanje zavoda za šport 147.756,90 € 16,45% 4018020

Subvencija Bazen Stara Loka 20.000,00 € 2,23% 4018041

Mednarodne športne prireditve - Pokal Loka 16.500,00 € 1,84% 4018022

Mednarodne športne prireditve - Tek štirih mostov 7.000,00 € 0,78% 4018037

SKUPAJ DRUGA PODROČJA ŠPORTA 522.956,90 € 58,24%

897.956,90 € 100,00%SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:

4
0

1
8

0
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PODROČJE ŠPORTA

401802617,45%

2022
ŠPORTNI PROGRAMI

postavka 

proračuna

169.692,00 € 47,40% 18,90%

ŠPORTNI OBJEKTI

ŠPORTNE PRIREDITVE

3,75%

6,00%

ŠPORTNA VZGOJA 

OTROK IN MLADINE 

PROSTOČASNO in S 

POSEBNIMI 

POTREBAMI

33.652,00 € 9,40%

ŠPORTNA VZGOJA 

OTROK IN MLADINE 

USMERJENIHV KŠ/VŠ

KAKOVOSTNI ŠPORT 21.480,00 € 2,39%



 

4  

 

 

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, subvencija Bazen Stara Loka: 
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 2022 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 2022 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 premosorazmerno 
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 2022. 
 

10. člen 
(vsebinska povezanost) 

Za vse, kar ni natančno opredeljeno v LPŠ 2022, se uporabljajo določbe Odloka. 
 

11. člen 
(veljavnost LPŠ) 

LPŠ v občini za leto 2022 začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski svet. 
 
Številka: 430-10/2020 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


