ZAPISNIK
19. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport
ki je bila dne 15.6.2016 ob 20. uri v sejni sobi Športne dvorane Poden, Podlubnik 1c.
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO) : Blaž Pipp, Jože Hafner, Pavle Oblak in Tomaž Lang.
Opravičili člani IO : Saška Benedičič Tomat, Tine Radinja in Ivan Hafner
Ostali prisotni : Janko Platiša (NO), Igor Draksler (direktor ZŠ) in Aleš Murn (sekretar ŠZ)
Člani so soglasno sprejeli
DNEVNI RED :
1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje IO ŠZ
2. Predlog Pravilnika o dodelitvi sredstev rezerve Zavoda za šport Škofja Loka
3. Predlog novega osnutka Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini
Škofja Loka
4. Pregled dodeljenih sredstev društvom in klubom iz proračuna za leto 2016, dejavnost in investicijsko
vzdrževanje športnih objektov
5. Sprejem novega društva v članstvo Športne zveze
6. Pobuda za Bloudkovo priznanje
7. Analiza izvajanja programa plavalnih tečajev
8. Informacija
a. O dodeljenih sredstvih Fundacije za šport v letu 2016
b. O podelitvah športnih priznanj
c. O rekreacijskih tekmovanjih (ŠRI, druga tekmovanja, igre diabetikov…)
d. O pripravah na skupščino Športne zveze v letu 2016
e. O davčnih blagajnah pri društvih
9. Pobude in razno
K 1. točki:
Pri pregledu zapisnika 18. seje Izvršnega odbora Športne zveze je pri 7. točki Tomaž Lang povedal, da se bodo ob
telovadnici OŠ Škofja Loka mesto letos prenavljale garderobe. Blaž Pipp je dodal, da je župan pozdravil predlog za
imenovanje gradbenega odbora za izgradnjo telovadnice pri OŠ Škofja Loka mesto, kaj bolj konkretnega pa ni
omenjal. Ker ni bilo pripomb na zapisnik so člani IO soglasno sprejeli
Sklep 1
Sprejme se zapisnik 18. seje Izvršnega odbora Športne zveze v predlagani obliki.
K 2. točki:
Igor Draksler je obrazložil osnutek Pravilnika o delitvi sredstev iz rezerve Zavoda za šport Škofja Loka. Strokovni svet
predlaga, da se iz pravilnika briše upravičenost za ta sredstva zgolj članicam Športne zveze. Prav tako se briše
opredelitev višine povečanih stroškov društvu ali klubu, katerega ekipa se je med letom uvrstila v višji rang
tekmovanja. Navzoči so bili enotnega mnenja, da se čim prej objavi javni poziv za črpanje teh sredstev. Člani IO so
soglasno sprejeli
Sklep 2
Sprejme se osnutek Pravilnika o delitvi sredstev iz rezerve Zavoda za šport Škofja Loka v predlagani obliki z
upoštevanjem pripomb.
K 3. točki:
Igor Draksler je obrazložil osnutek Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini
Škofja Loka. Strokovni svet ni imel pripomb na prvi del pravilnika, kjer so zapisane splošne odločbe. Pri merilih, ki so
ključnega pomena pravilnika, je v razpravi s sodelovanjem vseh navzočih bilo povedano, da so bili že v letošnjem
letu za kandidaturo na javna sredstva uvedeni novi obrazci. Pri kandidaturah se je opazila pri nekaterih društvih in
klubih tudi površnost izpolnjevanja obrazcev, ki lahko vpliva na rezultat dodeljevanja sredstev. Povedano je bilo, da
so narejene simulacije izračunov, ki so se zelo približale trendom že zastavljene delitve javnih sredstev. Člani IO so
soglasno sprejeli
Sklep 3
Člani IO ŠZ so se seznanili z osnutkom Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
občini Škofja Loka.
Sklep 4
Osnutek Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Škofja Loka se pošlje
članicam Športne zveze v pregled in pripombe, ki se zbirajo do 10. avgusta 2016.
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K 4. točki:
Člani IO so se seznanili z dodeljenimi sredstvi društvom in klubom iz proračuna za leto 2016 za dejavnost in
investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Sprejeli so
Sklep 5
Prisotni so informacijo o dodeljenih javnih sredstvih za šport v letu 2016 vzeli na znanje.
K 5. točki:
Pregledala se je prošnja za včlanitev Društva Tek štirih mostov v Športno zvezo Škofja Loka. Vloga je bila popolna,
zato so navzoči sprejeli
Sklep 6
V Športno zvezo Škofja Loka se sprejme Društvo Tek štirih mostov.
K 6. točki:
Člani IO ŠZ so pozdravili pobudo Odbora za muzej športa za pripravo predloga za podelitev Bloudkovega priznanja
dolgoletnemu športnemu delavcu Ivanu Hafnerju. Prav tako prosijo člane odbora, da predlagajo tri osebe, ki bi se v
prihodnjem sistematično lotile priprav kandidatur za ta najvišja državna športna priznanja. Navzoči so bili enotnega
mnenja, da ima imenovani Odbor v svoji sestavi staroste in največje poznavalce škofjeloškega športa, ki so s svojim
delom že zbrali premnoge informacije o zgodovini občinskega športa ter njihovih delavcev. Sprejeli so
Sklep 7
Športna zveza skupaj z Odborom za muzej športa predlaga za priznanje Stanka Bloudka za leto 2016 Ivana
Hafnerja.
Sklep 8
Po predlogu Odbora za muzej športa se v jeseni 2016 imenuje ekipo za pripravo kandidatur za Bloudkova priznanja o
katerih na prvi stopnji odloča Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin in na drugi stopnji Izvršni odbor
Športne zveze.
K 7. točki:
Aleš Murn je predstavil analizo plavalnih tečajev za predšolske in šolo obvezne otroke, ki jih izvaja v občini Športna
zveza že več kot 20 let. Predstavljeni so bili stroški tečajev in cena za uporabnike, ki je bila določena v letu 2010. Po
razpravi se je soglasno sprejel
Sklep 9
S 1. septembrom 2016 se cene plavalnih tečajev spremenijo in sicer:
6 urni tečaji se iz 27 € povečajo v sezoni 2016/17 na 29 € in v sezoni 2017/18 na 30 €,
7 urni tečaji se iz 30 € povečajo v sezoni 2016/17 na 33 € in v sezoni 2017/18 na 35 €.
K 8. točki:
Aleš Murn je podal informacije:
a. O odločbah za sredstva Fundacije za šport v letu 2016, kjer je Športno rekreacijskim igram
dodeljenih 4.000 €, Teku štirih mostov pa 4.800 €. Počakati moramo še pogodbe;
b. O stroških podelitve najvišjih občinskih športnih priznanj ter o pregledu priznanj mladim športnikom;
c. O zaključku programa Mali sonček, izvedenih rekreacijskih tekmovanjih, Športno rekreacijskih
igrah, počitnicah za mlade ter izvedbi iger diabetikov Slovenije;
d. O pripravah na skupščino Športne zveze v letu 2016, ki naj bi bila v oktobru;
e. O davčnih blagajnah, ki niso več potrebne pri društvih in klubih za pridobitno dejavnost do višine
5.000 €.
Ker ni bilo več druge razprave je predsednik zaželel vsem lepe počitnice in sestanek zaključil ob 21,30 uri.
Zapisal Aleš Murn
Blaž Pipp, predsednik Športne zveze
Zapisnik prejmejo:
- člani IO in NO 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

Športna zveza Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka
Identifikacijska št. za DDV: 53780779, MŠ: 1132849, TRR: 19140 5007612133

www.zsport-skloka.si

