ZAPISNIK
13. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport
ki je bila dne 10.6.2015 ob 19. uri v sejni sobi v ŠD Poden.
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO) : Blaž Pipp, Ivan Hafner, Pavle Oblak in Jože Hafner.
Opravičeno odsotni člani IO : Saška Benedičič Tomat, Tine Radinja in Tomaž Lang.
Ostali prisotni : Janko Platiša, NO ŠZ, Igor Draksler, direktor ZŠ in Aleš Murn, sekretar ŠZ.
Člani so soglasno sprejeli
DNEVNI RED :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pregled in potrditev zapisnika 12. seje IO ŠZ
Sofinanciranje društev in klubov iz občinskega proračuna v letu 2015 – sklep Sveta zavoda
Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja športnih objektov v letu 2015 – zapisnik Odbora za športne
objekte in sklep Sveta zavoda
Informacija glede sodelovanja Športne zveze z Zavodom za šport in delo strokovne službe
Informacije o :
a. Reševanju prošenj za finančno pomoč športni dejavnosti
b. Podelitvi priznanj mladim športnikom
c. Pripravah na Tek 4 mostov
d. Športnih aktivnosti mladih v poletju 2015 (informacije o vseh drugih športnih aktivnostih : ŠRI,
tekmovanja v sezoni 14/15, plavalnih tečajih, zaključku Malega sončka… bodo podane na jesenski
seji IO)
Pobude in razno

K 1. točki:
Pri pregledu zapisnika 12. seje Izvršnega odbora Športne zveze je bilo ugotovljeno, da je
bila realizirana finančna pomoč Občine Škofja Loka za 34. ŠRI in
Zavod za šport je dal Občini vprašanje glede iskanja nove lokacije za pokrito strelišče, ob tem pa že podal
dve možni lokaciji. Za to področje sta s strani športa aktivna Janko Demšar in Igor Draksler.
Ker ni bilo drugih pripomb na zapisnik in so bili sklepi realizirani, je IO ŠZ soglasno sprejel:
Sklep 1
Sprejme se zapisnik 12. seje Izvršnega odbora Športne zveze.

K 2. točki:
Prisotni so bili seznanjeni z razdelitvijo sredstev za programe športa za leto 2015, katero je sprejel Svet zavoda in s
postopkom sklepanja pogodb. Kljub pričakovanim prevelikim željam za javno pomoč sofinanciranju športa je bilo
povedano, da sofinanciranje iz proračuna že leta ostaja nespremenjeno in s tem stagnira. Problem je tudi na nivoju
države, kjer le ta ne omogoča olajšav gospodarstvu, ki bi lahko v znatnejši meri lahko pomagali športu.
Razgovor je tekel tudi v smeri, kje je naša občina v slovenskem prostoru na segmentu sofinanciranja dejavnosti
športa. Prisotno je bilo enotno mnenje, da bi Občina Škofja Loka morala v prihodnje nameniti športu 30 - 50.000 €
več sredstev.
Sprejel se je
Sklep 2
Prisotni člani so informacijo o sofinanciranju društev in klubov iz občinskega proračuna v letu 2015 vzeli na znanje in
apelirajo na predstavnike Občine na upoštevanje stališč Športne zveze.
Po zadani nalogi je sekretar ŠZ ugotovil: Zavod za šport RS Planica in MŠŠ sta v letu 2011 objavila Pregled
financiranja športa v državi. Za leto 2010 je od 186. občin Škofja Loka z 18,6 € na prebivalca na 47. mestu. To leto je
bilo na državljana lokalne skupnosti namenjenih v povprečju 44 €.

K 3. točki:
Ivan Hafner je seznanil prisotne s stališčem Odbora za športne objekte, kako s skromno dodeljenimi sredstvi Občine
sofinancirati vzdrževanje športnih objektov v letu 2015. Na odboru so bili sprejeti nekateri sklepi, ki še niso realizirani
: Dogovor z lastnikom zemljišča za trajnostno uporabo v nogometne namene v Puštalu (Bogataj Alojz), iskanje
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primerne lokacije za strelišče (Draksler Igor in Janko Demšar) ter mirovanje reševanja perečega problema
telovadnice pri OŠ Škofja Loka mesto, kjer trenutno za premik dogodkov ne skrbi nihče.
Sprejel se je
Sklep 3
Prisotni so informacijo o sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov v letu 2015 vzeli na znanje.

K 4. točki:
Predsednik Pipp je izrazil željo, da bi se tesno sodelovanje med Športno zvezo in Zavodom za šport nadaljevalo tudi
v prihodnje. Novi direktor Zavoda Igor Draksler je pritrdil, da se bo ta odnos nadaljeval, dolžan pa je pripraviti dogovor
o medsebojnem sodelovanju v prihodnje, katero nalogo mu je naložil revizor. Ker je direktor omenil, da bo potrebno
popraviti tudi statut zavoda so člani IO ŠZ bili enotnega mnenja, da bi predlog novega statuta oz. popravke radi videli
pred sprejemanjem. Prisotni so informacijo vzeli na znanje.

K 5. točki:
A:
Prisotni so se informirali o reševanju prošenj za finančno pomoč športni dejavnosti na Svetu Zavoda za šport.
B:
Sekretar je podal informacijo o podelitvi 269 priznanj mladim športnikom za dosežene rezultate v sezoni 2014/15.
Poleg teh priznanj podeljenih na dan teka štirih mostov je prišel še predlog mladih odbojkaric, naknadno pridejo še
predlogi za karateiste. Ta priznanja bodo podeljena v jeseni.
C:
Sekretar je podal kratko informacijo o pripravah na športno prireditev Teka 4 mostov. Pri tem je povedal, da ima
Športna zveza grenak priokus glede sofinanciranja Fundacije za šport, ki je teku odobrila pomoč v višini 4.900 €,
delavskim oz. Športno rekreacijskim igram pa že drugo leto nič. To je v nasprotju z nacionalnim programom športa, ki
prioritetno nalaga sofinanciranje delavskemu športu in ne komercialnemu, kar vedno bolj postaja dotični tek. Igre so
še v letu 2013 prejele 3.500 € pomoči in to v sklopu neprekinjenega 15-letnega sofinanciranja s strani Fundacije.
Člani so bili mnenja, da se o tej problematiki razpravlja na jesenski seji IO.
D:
Podana je bila informacija o planiranih športnih aktivnosti mladih v poletju, o organizaciji iger v okviru sindikata
upokojencev Slovenije 2015 in o zadnjih športno rekreativnih tekmovanjih. Na jesenski seji bo podano članom tudi
poročilo o vseh aktivnostih Športne zveze v sezoni 2014/15 in plan za 2015/16.

Pri 6. točki ni bilo razprave.
Z željo predsednika Pippa po lepih počitnicah se je sestanek zaključil ob 19,10 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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