ZAPISNIK
18. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport
ki je bila dne 16.3.2016 ob 19. uri v sejni sobi Športne dvorane Poden, Podlubnik 1c.
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO) : Blaž Pipp, Jože Hafner, Pavle Oblak, Tine Radinja, Ivan Hafner
in Tomaž Lang.
Opravičila članica IO : Saška Benedičič Tomat.
Ostali prisotni : Janko Platiša (NO), Igor Draksler (direktor ZŠ) in Aleš Murn (sekretar ŠZ)
Člani so soglasno sprejeli
DNEVNI RED :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Pregled in potrditev zapisnika 16. in 17. seje IO ŠZ
Finančno poročilo Športne zveze za leto 2015
Problematika obračunavanja DDV s strani Športne zveze Škofja Loka
Stališče IO ŠZ-strokovnega sveta ZŠ na predlog statuta Zavoda za šport Šk. Loka
Prošnja za včlanitev Športnega društva Bukovica v Športno zvezo
Informacija
a. O poteku javnega razpisa za sofinanciranje programov LPŠ in investicijskega vzdrževanja v občini
Šk. Loka za leto 2016
b. O pozivu društvom za oddajo poročil za leto 2015
c. O pričetku 36. Športno rekreacijskih igrah
d. O izvedbi programov med zimskimi in jesenskimi počitnicami za mlade
e. O pripravah podelitve športnih priznanj
f. O odobrenih prošnjah društvom in klubom iz sredstev rezerve v letu 2015
g. Za klube in društva; Kdaj izstaviti račun
Pobude in razno

K 1. točki:
Pri pregledu zapisnika 16. seje Izvršnega odbora Športne zveze ni bilo pripomb. Zato so člani IO soglasno sprejeli
Sklep 1
Sprejme se zapisnik 16. seje Izvršnega odbora Športne zveze v predlagani obliki.
Pri pregledu zapisnika 17. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze je bilo povedano, da se naj v prihodnje v
sklicu seje eksplicitno navede način pričakovanega odgovora članov IO. Druge pripombe ni bilo, zato so člani IO
soglasno sprejeli
Sklep 2
Sprejme se zapisnik 17. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze v predlagani obliki.
K 2. točki:
Člani IO so prejeli na seji nekoliko popravljeno Finančno poročilo Športne zveze za leto 2015 v tekstualnem delu, ki
bo v taki obliki tudi dano na spletno stran dokumentov Športne zveze. Poročilo je članom predstavil sekretar in
navedel, da negativni rezultat ne vpliva na samo likvidnostno poslovanje. Tudi v razpravi ni bilo pripomb, zato so člani
IO sprejeli
Sklep 3
V letu 2015 ustvarjen negativni rezultat 2.796 € se bo pokril s poslovanjem zveze v letu 2016.
Sklep 4
Izvršni odbor Športne zveze soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v potrditev.
K 3. točki:
Člani IO so se seznanili s problematiko obračunavanja DDV s strani Športne zveze, ki nastaja zaradi poslovanja
programa Teka štirih mostov. V razpravi, kjer so sodelovali vsi prisotni, je bilo med drugim povedano, da je dogodek
potrebno obdržati v mestu, prav tako pa, da imenovani Odbor T4M s strani IO ŠZ ostaja v prihodnje. Potrebno pa bo
doreči relacijo in sodelovanje Športne zveze z novoustanovljenim Društvom Teka štirih mostov, saj bodo vsaj še v
letošnjem letu javna sredstva, lahko tudi kakšna sponzorska, nakazana na zvezo. Člani so soglasno sprejeli
Sklep 5
Člani IO ŠZ smo se seznanili s problematiko obračunavanja DDV na Športni zvezi.
Sklep 6
Aleš Murn pridobi od računovodstva ŠZ informacijo glede delnega financiranja projekta Teka štirih mostov s strani
Športne zveze.
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Sklep 7
Tine Radinja pripravi izhodišča za dogovor med Športno zvezo in Društvom Teka štirih mostov. O izhodiščih se
seznani vse člane IO ŠZ, ki podajo pripombe.
K 4. točki:
Spremembo Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Škofja Loka je potrdil Občinski svet 21.1.2016. V pripravi je
sprememba Statuta Zavoda za šport, ki prav tako določa relacije med zavodom in Športno zvezo. Člani IO so se
seznanili s spremembami statuta Zavoda za šport in pozdravljajo zapisane navedbe sodelovanja. Naloga Športne
zveze je poleg izvajanja rekreativnih programov tudi vključevanje najbolj ranljivih športnih kategorij, zaposlenih v
podjetjih, upokojencev, invalidov in mladine. Ti programi pa tudi omogočajo zapolnjevanje prostih kapacitet v
upravljanju Zavoda za šport. Zato Izvršni odbor Športne zveze pričakuje od svojih predstavnikov v Svetu zavoda :
Marka Primožiča, Matjaža Ljubca in Petra Porenta, da bodo podpirali in zagovarjali predlagane spremembe v statutu
Zavoda za šport, ki določajo tudi relacije do Športne zveze.
Sklep 8
Izvršni odbor Športne zveze v vlogi Strokovnega sveta Zavoda za šport daje pozitivno mnenje k Predlogu sprememb
Statuta Zavoda za šport Škofja Loka.
Sklep 9
Izvršni odbor Športne zveze predlaga predsedniku Sveta Zavoda za šport Marku Primožiču, da Svet zavoda
posreduje zapisnike svojih sej tudi članom IO ŠZ.
K 5. točki:
Pregledala se je prošnja za včlanitev Športnega društva Bukovica v Športno zvezo Škofja Loka. Vlogi je potrebno
dodati še sklep oziroma zapisnik Občnega zbora društva, ki podaja prošnjo za včlanitev. Navzoči so sprejeli
Sklep 10
V Športno zvezo Škofja Loka se sprejme Športno društvo Bukovica, pod pogojem, da dopolni vlogo z zahtevanim
dokumentom.
K 6. točki:
Člani IO ŠZ so se seznanili o poteku javnega razpisa za sofinanciranje programov LPŠ in investicijskega vzdrževanja
v občini Šk. Loka za leto 2016 in o pozivu društvom za oddajo poročil za leto 2015.
Seznanjeni so bili s poročilom 35. Športno rekreacijskih iger, z zapisnikom Odbora za izvedbo 36. ŠRI ter o pričetku
izvajanja 36. iger.
Podana je bila informacija o izvedbi programov med zimskimi in jesenskimi počitnicami za mlade, o pripravah na
podelitev najvišjih športnih priznanj za leto 2015 in o prošnjah društev in klubov iz sredstev rezerve v letu 2015, ki jih
je odobril Svet Zavoda za šport. Prošnje v letu 2016 Svet zavoda še ne odobrava, ker je potrebno popravki Pravilnik.
Na spletnih straneh pa je objavljen tudi prispevek za klube in društva: Kdaj izstaviti račun ?
K 7. točki:
Županu Občine bo posredovan predlog za imenovanje gradbenega odbora za izgradnjo telovadnice pri OŠ Škofja
Loka mesto.
Lang pove, da je telovadnica v OŠ Škofja Loka mesto v obupnem stanju, kjer je obraba zelo velika. Za tisti denar, ki
ga šola dobi z zunanjimi popoldanskimi uporabniki med letom (25.800 €), ki bi lahko bil namenjen za popravila, šoli
Občina Škofja Loka zmanjša sredstva za materialne stroške. Tako vodstvo šole, kot tudi Svet šole ugotavljata, da jih
mačehovski odnos ustanoviteljice sili, da bi telovadnico v popoldanskem času zaprli, s tem pa zmanjšali njeno
obrabo. Telovadnica je postala že nevarna za otroke pedagoškega programa. Zadevo bo morala občina rešiti do
vseh šol, ker je stanje postalo vsaj v Šolski ulici že nevzdržno. O tej točki se še posebej obvesti župana Občine
Škofja Loka.
Ker ni bilo več druge razprave je predsednik zaželel vsem uspešno in zdravo prihajajoče leto in sestanek zaključil ob
20,45 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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