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Zadeva: MNENJE K POBUDAM SMUČARSKEGA IN KOŠARKARSKEGA KLUBA K PREDLOGU LPŠ 2019

Občinska uprava je predlog LPŠ v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2019 posredovala vsem
potencialnim izvajalcem LPŠ in v roku prejela pobude dveh športnih društev.
SMUČARSKI KLUB POLJANE:
 POBUDA: med prednostne športne prireditve se v letu 2019 uvrsti prireditev »regijsko VSL
tekmovanje najmlajših«. Pobuda se upošteva, le da se v nazivu prireditve beseda »cicibani«
nadomesti z besedo »najmlajši«.
Za prireditev »občinsko prvenstvo v VSL« izvajalec lahko izkoristi druge možnosti javnega
sofinanciranja (npr.: prijava za sofinanciranje drugih športnih prireditev).
 OPOZORILO: imenovanje Komisije za izvedbo 20. člena ZŠpo-1.
Pridobljeno tolmačenje MIZŠ glede uporabe določil 20. člena ZŠpo-1.
 POBUDA: izvajanje dejanske kontrole evidence opravljenih ur.
V zadnjih dveh letih redno spremljamo in analiziramo podatke o izvajanju športnih programov, ki
ji preko posebnih obrazcev občinski upravi posredujejo posamezni izvajalci. Rezultati so objavljeni
v vsakoletni Analizi LPŠ. Poleg oddanih poročil obstajajo tudi drugi načini nadzora, ki pa se jih (še)
nismo poslužili.
 POBUDA: opozorilo o specifičnih pogojih delovanja v alpskem smučanju.
Pogoji merila za vrednotenje športnih programov so v LPŠ 2019 poenoteni in ne delajo razlik med
posameznimi športnimi panogami. Priznani letni obseg vadbe je znotraj starostnih meja enak za
vse športne panoge, podobno je tudi pri kriterijih za strokovni kader in število vključenih v vadbo.
Razlikuje se samo pri uporabi različnih športnih objektov. Smučarski klub izvaja programe, ki so na
osnovi določb ZŠpo-1 uvrščeni med prostočasne programe otrok – čeprav je evidentno, da gre za
programe usmerjene v KŠ/VŠ.
KOŠARKARSKI KLUB GORENJA VAS:
 POBUDA: uvrstitev »košarkarskega festivala mladih« med prednostne občinske športne prireditve.
Pobuda se upošteva!
 POBUDA: uvrstitev »50 let košarke v Gorenji vasi« in »Trim lige« med prednostne prireditve.
Jubilej (50 let delovanja) se praznuje le enkrat. Med prednostnimi občinskimi športnimi
prireditvami ni enkratnih športnih dogodkov, zato se pobuda ne upošteva. Lahko pa izvajalec
izkoristi druge možnosti javnega sofinanciranja (npr.: prijava za sofinanciranje drugih športnih
prireditev).
Podobno je z organizacijo trim lige v košarki. Liga je športni dogodek (ponavljajoči), ki je
rekreativnega značaja in ima vse možnosti, da je prireditev s pravilno prijavo na JR sofinancirana iz
sredstev LPŠ.
 POBUDA: sprememba preglednice za uporabo športih objektov.
Pobuda se upošteva. Sprememba je vnesena v LPŠ 2019 (Pogoji in merila).
 POBUDA: kompetentnost strokovnega kadra.
Pobuda se (delno) upošteva in je vnesena v LPŠ 2019 (Pogoji in merila).
 POBUDA: programi kategoriziranih športnikov v kakovostnem športu.



Pobuda se delno upošteva in je vnesena v LPŠ 2019 (Pogoji in merila)
PREDLOG: povišanje proračuna za LPŠ.
Občinski proračun za leto 2019 je že sprejet, s tem pa je bil določen finančni okvir LPŠ. V času javne
obravnave proračuna ni bilo podanih nobenih pobud, predlogov za povečanje postavke za športne
programe.

Pripravila:
Olaf Grbec, zunanji strok. sodel.
za področje upr. športa
Anja Hren, višja svet.

Župan
Milan Čadež, l. r.

