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Zapisnik 2. korespondenčne seje z dne, 12.3.2021 

IO KZS je (v sestavi Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Jože Hartl, Marko Mitrovič, 

Matija Sevšek in Blaž Žibret) na svoji 2. korespondenčni seji dne, 12.3.2021 obravnaval predlog 

predsednika KZS z naslednjim dnevnim redom: 
 

Dnevni red: 
1. Sofinanciranje s področja gradne športnih objektov v letu 2021 

  

 
Ad. 1: 

 
Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa  Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: pravilnik),  

v 64. členu med drugim določa, da lahko ob vrednotenju vlog komisija zahteva  dodatne informacije, 
podatke in strokovna mnenja. 

 
Glede na to, da lahko fundacija pri vrednotenju programov  s področja gradnje športnih objektov in 

površin za šport v naravi uporabi  
kot dodatne informacije o programih tudi prednostno razvrstitev NPŠZ,  

Vas pozivamo, da  prijavljene programe, ki sodijo v okvir vaše  športne 

panoge,  prednostno razvrstite skladno s prioritetami na področju  vaše panoge.  
 

Preglednica s programi, ki sodijo v okvir vaše  športne panoge, je v priponki. 
 

Navodilo za razvrstitev programov: 

Programe, navedene v spodnji preglednici, razporedite po pomembnosti posamezne investicije, pri 
čemer programe rangirajte po pomembnosti,  

tako  da z zaporedno številko 1 označite program, ki ga ocenjujete kot najpomembnejšega, 
ostale programe pa označite z zaporednimi številkami,  

ki ustrezajo zaporedju pomembnosti ostalih programov. 
 

Vaše rangiranje programov nam posredujte po e-pošti v EXCEL preglednici IN  v pisni 

obliki! 
 

Poslana prednostno razvrstitev programov mora biti potrjena s sklepom organa 
upravljanja vaše zveze. 

 

Prosim Vas, da nam prednostno razvrstitev programov, ki sodijo na področje vaše NPŠZ, potrjeno s 
strani organa upravljanja vaše zveze,  

posredujete preko e-pošte v EXCEL preglednici IN v tiskani obliki. 
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Predsednik KZS, Borut Strojin, je predlagal naslednji sklep IO KZS: 
 

Sklep št. 1 KS 2/2021: 
 

IO KZS potrdi sklep, da je prioritetni vrstni red investicij s podporo KZS naslednji: 

1. KK Novo mesto – obnova prostora in nakup športne opreme 
2. Občina Radeče – Sanacija talnih površin v ŠD Radeče 

3. Občina Radeče – Zamenjava dotrajane tribune v ŠD Radeče 
 

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, 2 člana VZDRŽANA. Sklep je sprejet. 

 
Športni pozdrav, 

 
Zapisnik sestavil: 

Samo Jurhar                                                                                     Borut Strojin 
Sekretar KZS                                                                                   Predsednik KZS 
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