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ZAPISNIK
11. seje Izvršnega odbora Športne zveze
ki je bila dne 14.1.2015 ob 19. uri v sejni sobi v ŠD Poden.
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze : Blaž Pipp, Ivan Hafner, Pavle Oblak, Jože Hafner in Tomaž Lang.
Opravičeno odsotna : Saška Benedičič Tomat in Tine Radinja
Ostala prisotna : Janko Platiša, NO ŠZ in Aleš Murn, sekretar ŠZ.
Člani so soglasno sprejeli
DNEVNI RED :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje IO ŠZ
Pregled in seznanitev z zapisnikom 15. Skupščine ŠZ
Informacija o temah, obravnavanih na Svetu Zavoda za šport

Pomoč društvom in klubom pri izvajanju programov v ŠD Poden in ŠD Trata

Financiranje društev in klubov do sprejetja proračuna za leto 2015

Pregled vlog in prošenj društev in klubov v letu 2014
Informacija o postopku sprejemanja Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Škofja Loka
Prošnja za včlanitev Športno plezalnega društva GRE GOR v Športno zvezo
Informacija o odpovedi direktorja Zavoda za šport in objava razpisa za direktorja Zavoda za šport Škofja
Loka, ki je po statutu Zavoda hkrati tudi sekretar Športne zveze Škofja Loka
Razno

Gradivo je bilo posredovano po elektronski pošti.
K 1. točki:
Pri pregledu zapisnika 10. seje Izvršnega odbora Športne zveze ni bilo pripomb, zato je IO ŠZ soglasno sprejel:
Sklep 1
Sprejme se zapisnik 10. seje Izvršnega odbora Športne zveze.
K 2. točki:
Prisotni so se seznanili z zapisnikom 15. Skupščine Športne zveze ŠKL. Na podlagi zapisnika sta bila sprejeta
Sklep 2
Sekretar poskrbi, da se napravi čistopis Statuta Športne zveze v potrditev na Upravni enoti Škofja Loka.
Sklep 3
Strelsko društvo Škofja Loka pripravi ugotovitve, izhodišča in pobudo za novo strelišče na Kamnitniku. Sledi
aktivnost Športne zveze s predlogom občini, kako naj bi se zadeva uredila.
K 3. točki:
Odločitev Sveta Zavoda za šport o pomoči društvom in klubom je zelo dobrodošla in pohvalna. Potrebno pa bi
bilo v prihodnje razmisliti tudi o možnosti podobne pomoči tudi drugim uporabnikom dvoran.
Prav tako so se prisotni informirali o zapletih izplačil javnih sredstev društvom in klubom v začetku leta 2015 po
tako imenovanih dvanajstinah. Prvič v zgodovini bodo tako društva čakala sprejetje občinskega proračuna in
upamo samo, da bo prvo proračunsko izplačilo prišlo v februarju. Ob tej informaciji je Jože Hafner podal kratko
analizo o predlaganem proračunu za leto 2015 in je priloga zapisnika.
Prav tako člani IO ŠZ pozdravljajo odločitve Sveta Zavoda za šport za dodeljene pomoči društvom v preteklem
letu. Sprejel se je
Sklep 4
Prisotni člani so informacije vzeli na znanje.
K 4. točki:
Sekretar je podal informacijo o postopku sprejemanja Pravilnika o sofinanciranju športa v občini. Sledila je daljša
razprava. Že sprejeti pravilnik v športnih krogih je dober, je pa prav, da se uskladi z izvedbenim načrtom NPŠ. Pri
spremembah meril in točkovanju pa moramo biti zelo pozorni, kaj bi bilo potrebno spremeniti. Vsekakor je
sprejemljiva sprememba, da se merila klasifikacije športnih panog prilagodijo naši občini in ne državnim. Pri
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eventualnih predlaganih spremembah klasifikacije društev v razrede pa tega Športna zveza ne bo sprejela in
potrdila. Naš cilj je obdržati ravnotežje med športom mladih, rekreacijo odraslih in vrhunskim športom. Element
tekmovalnosti se sploh ne bi smel upoštevati v merilih. Svet zavoda si je zadal nalogo, da spremembe Pravilnika
pripravi do poletja 2015, katere pa bo morala potrditi tudi Športna zveza ali celo širša športna javnost, zato bo
nujna ponovna javna obravnava spremenjenega predloga.
Sprejel se je
Sklep 5
Prisotni člani so informacijo vzeli na znanje in apelirajo na upoštevanje stališč Športne zveze.
K 5. točki:
Pregledala se je prošnja za včlanitev v Športno zvezo in soglasno je bil sprejet
Sklep 6
V Športno zvezo Škofja Loka se sprejme Športno plezalno društvo GRE GOR.
K 6. točki:
Sekretar Športne zveze je podal informacijo o odpovedi na funkcijo direktorja Zavoda za šport ter objavljenem
razpisu za novega direktorja. V nadaljevanju se je razvila daljša razprava. Predstavniki športa so v preteklosti
premalo naredili v dobro športa predvsem na relaciji šport – občina, zato je na tem področju že opaziti trend
nazadovanja aktivnosti na športnem področju. Člani ocenjujejo, da zadnji dogodki ne bodo pozitivno vplivali na
razvoj športa v Občini. Ustanovitelj zavoda namesto pomoči in svetovanja nudi športni službi nadzore in revizije,
kar ni konstruktivno. Po besedah Ivana Hafnerja se vodstvena občinska struktura ne zaveda, kaj je bilo v
preteklosti storjenega v Škofji Loki na področju športa. Zato moramo vztrajati, da sekretar ostaja v športu in da se
delo nadaljuje in nadgrajuje. Marsikdo se ne zaveda zaslug, ki jih ima do sedanji direktor na področju športa v
Občini, zato je bila izražena bojazen, da se bo položaj z odstopom Murna poslabšal. Sprejet je bil
Sklep 7
Športna zveza mora pri izbiri direktorja Zavoda za šport na javnem razpisu imeti odločilno vlogo.
K 7. točki:
Sekretar je seznanil navzoče, da se pripravlja gradivo za pregled in podelitev najvišjih občinskih športnih priznanj
za leto 2014. Prav tako se v februarju planira uradni zaključek ŠRI, ki je s podelitvijo priznanj letos v Škofji Loki
Izšel pa je že razpis za 35. ŠRI.
Sestanek se je zaključil ob 20,30 uri.
Zapisal Aleš Murn
Blaž Pipp, predsednik Športne zveze

Zapisnik prejmejo:
- člani IO Športne zveze
- člani Sveta Zavoda za šport
- vodje programov in objektov v upravljanju Zavoda za šport
- Občina Škofja Loka:
● Miha Ješe, župan

Tine Radinja, podžupan

Hermina Krajnc, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Melita Rebič, predsednica Odbora za družbene dejavnosti
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K 3. točki zapisnika 11. seje Izvršnega odbora Športne zveze
Jože Hafner je pripravil kratko analizo o predlaganem proračunu 2015 :
Zdravo, kot smo govorili včeraj zvečer, vam pošiljam osnutek občinskega proračuna.
Par komentarjev:
-

Odhodki so predvideni na 38.000.000 € v letu 2015, v letu 2013 so bili realizirani 25.000.000 € (torej je
bil moj podatek celo premajhen)

-

Povečanje:
o Promet – točka 4.5 : iz 2.000.000 € v letu 2013 gre na 6.400.000 v letu 2014 in 2015 ( v glavnem
gre za investicije v ceste : 2.700.000 € )
o Stanovanja - točka 6 : iz 1.000.000 € v letu 2013 gre na 8.500.000 v letu 2014 in 2015 ( večina
na račun oskrbe z vodo – točka 6. 3 )

-

Zmanjšanje:
o Varstvo okolja – točka 5 : iz 10.000.000 € v letu 2013 na 7.800.000 € v letu 2015, večino na
račun ravnanja z odpadno vodo. Točka 5.2 C : iz 4.400.000 € v letu 2013 na 1.900.000 € v letu
2015.

-

Šport – točk 8.1: rahlo povečanje : 518.000 € v letu 2013 na 618.000 € v letu 2015 (vključuje tudi
stroške Zavoda za šport), večinoma na račun dejavnosti, so pa investicijski odhodki – točka 8.1.2
nesramno majhni – cca 108.000 € v vseh letih, potreb pa za cca 300.000 €.

-

Kultura – povečanje iz 1.200.000 € v letu 2013 na 2.200.000 € v letu 2014 in 2015, večina na račun
investicij v grad (kaj se je delalo v 2014??). Kulturi so se brez investicijskih odhodkov dvignili odhodki za
tekoče delovanje (točka 8.2.1) iz 790.000 € na 977.000 €, pri čemer so se dvignili malenkost tudi na
račun razpisov društev (točka 8.2.1.1), predvsem pa na račun Zavoda za kulturo – točka 8.2.1.4, kjer v
letu 2013 odhodkov praktično ni bilo, sedaj jih je pa planiranih 150.000 €. Zanimivo pa je, da v planu ni
predvidenih sredstev za pasijon (točka 8.2.1.13).

Pa še Zavod za šport – točka 8.1.1.2: povečanje iz leta 2013 na 2015 je minimalno (iz 126.600 € na 128.200 €,
povečanje 1,3%), občinska uprava (točka 1.1) je medtem svoje stroške povečala iz 1.720.000 € v letu 2013 na
1.880.000 € v letu 2015 – povečanje za 9%, od tega plače za 7%, pa naj še kdo reče, da Zavod za šport preveč
troši.
Zaključek: šport močno stagnira, saj je v občinskem proračunu zastopan samo z 1,6% odhodkov (skupaj z
investicijami), ostale dejavnosti pa z mnogo večjimi deleži.
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