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ZAPISNIK  
 

12. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (5. sestav) ki je bila 
dne 16.1.2019 ob 18.30 uri v sejni sobi Športne dvorane Poden, Podlubnik 1c. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Blaž Pipp, Jurij Demšar, Ivan Hafner, Jože Hafner in 
Aleksandra Kavčič. Odsotna člana IO: Pavle Oblak in Tine Radinja. Opravičil član NO: Vlado Podviz. 
Prisotni predsednik Nadzornega odbora Športne zveze (NO): Rudi Zadnik 
Ostali prisotni: Igor Draksler (direktor Zavoda za šport) in Aleš Murn (sekretar ŠZ) 
 
Predsednik ŠZ Blaž Pipp je pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red. Člani so soglasno sprejeli  
 
DNEVNI RED : 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje IO ŠZ 
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. in 11. dopisne seje IO ŠZ 
3. Poziv članicam Športne zveze k zavarovanju odgovornosti vaditeljev 
4. Predlog dopolnitve Pravilnika za podeljevanje športnih priznanjih 
5. Odbor za priznanja – potrditev novega mandata 
6. Imenovanje inventurne komisije 
7. Izjava o uporabi osebnih podatkov 
8. Razpis in razdelitev sredstev obvezne rezerve za šport v letu 2018 
9. Razpis za športna priznanja v letu 2018 
10. Informacije in poročanje o  

a. Atletska steza : pobuda o možnih lokacijah za stezo na občino, podpisi atletov in 
nadaljnje aktivnostih 

b. Kdaj je načrtovan občinski razpis za letni program športa 2019 
c. Odziv članic na poziv za organizacijo tečaja prve pomoči 
d. Kandidatura za člana skupščine OKS-ZŠZ 
e. Prijava na razpis Fundacije za šport 
f. Razpis za direktorja Zavoda za šport 
g. Skupščina Športne zveze  

11. Pobude in razno 
 
K 1. točki: 
Podana je bila pripomba Ivana Hafnerja k sklepu številka 5 iz zapisnika 9. seje, da je bil le ta sprejet v 
drugačni vsebini, kot je zapisan. To pove zgolj v vednost. Vsi člani IO so soglasno sprejeli: 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 9. seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 2. točki: 
Člani IO so soglasno sprejeli: 
Sklep 2 
Sprejme se zapisnik 10. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
Sklep 3 
Sprejme se zapisnik 11. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 3. točki: 
Sekretar je podal informacijo o pozivu članicam za zavarovanje odgovornosti njihovih članov. Na poizvedbo 
se je odzvalo zgolj 18 kandidatov, posledično pa je zavarovalnica ponudila previsoko premijo za 
zavarovanje. Članice bomo zato ponovno pozvali k sklenitvi zavarovanja pred novo sezono. Člani IO so 
sprejeli: 
Sklep 4 
Informacijo o poizvedbi članic ŠZ glede zavarovanja odgovornosti vaditeljev so člani IO vzeli na znanje. 
 
K 4. točki: 
Pri predlogu dopolnitve Pravilnika za podeljevanje športnih priznanjih je bila dana pripomba, da je pri 
veteranskih tekmovanjih vsebino predlaganega aneksa potrebno razširiti tako, da bodo zajeta tudi 
amaterska veteranska tekmovanja, ki se pričenjajo že pri 35. letih in eventualno omejitve za priznanja 
občanom Škofje Loke razširiti na člane športnih društev naše občine, ki niso zgolj naši občani. IO je 
soglasno sprejel 
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Sklep 5 
Člani pregledajo in dopolnijo predlog dopolnitve Pravilnika za podeljevanje športnih priznanjih. Dopolnitve 
se tako obravnavajo na naslednji seji. 
 
K 5. točki: 
Člani IO so soglasno potrdili novi mandat Odboru za priznanja in sprejeli 
 
Sklep 6 
Za obdobje 2019 – 2022 se potrdi predlagane člane v Odbor za priznanja. Ti so: Saška Benedičič Tomat, 
Pave Oblak, Dušan Čater, Avgust Hartman in Marjan Kalamar. 
 
K 6. točki: 
Člani IO so soglasno sprejeli 
 
Sklep 7 
Člani IO so potrdili predlagane člane inventurne komisije ŠZ. Ti so: Marjan Kalamar, Domen Kosmač in 
Damjan Sofronievski.  
 
K 7. točki: 
Člani so se seznanili z izjavo o uporabi osebnih podatkov in sprejeli 
 
Sklep 8 
Izjavo o uporabi osebnih podatkov se objavi na spletnih straneh ŠZ. 
 
K 8. točki: 
Člani so se seznanili z razdelitvijo sredstev obvezne rezerve za šport v letu 2018 in sprejeli 
 
Sklep 9 
Informacijo o razdelitvi sredstev obvezne rezerve v LPŠ so člani IO vzeli na znanje. 
 
K 9. točki: 
Člani IO so se seznanili z razpisom. Odbor za priznanja bo v naslednjem tednu pregledal prispele prijave. 
Potem se bo sklicala seja za potrditev predlaganih tako na ŠZ kot na ZŠ. Podelitev športnih priznanj bo 
zadnji torek v marcu. Člani IO so sprejeli 
 
Sklep 10 
Člani IO ŠZ so se seznanili z objavljenim razpisom za športna priznanja. 
 
K 10. točki: 
Člani so se seznanili z naslednjimi informacijami: 

• Atletska steza: Zavod za šport je glede na velikost objekta podal Občini varianto za namen 
umeščanja v prostor. Sedaj je to v proučevanju in prihodnjih korakih občine. 

• Kdaj je načrtovan občinski razpis za letni program športa 2019 : predvidoma aprila 

• Odziv članic na poziv za organizacijo tečaja prve pomoči: odziv je bil slab. Zato sekretar ponovno 
pozove članice in jih nagovori za smiselnost izvedbe tečaja še v tej sezoni, prav tako pa bi bilo 
potrebno vse člane obvestiti tudi po neformalnih poteh, saj ocenjujemo, da je takšen tečaj koristen 
in potreben pri vsakodnevnem delu s športniki; 

• Kandidatura za člana skupščine OKS-ZŠZ: na skupščini nas je zastopal Igor Draksler. 

• Prijava na razpis Fundacije za šport: Športna zveza je kandidirala na razpis za sofinanciranje 39. 
Športno rekreacijskih iger in za tek štirih mostov v izvedbi s podizvajalcem, Društvom Tek 4 mostov. 

• Razpis za direktorja Zavoda za šport – je v fazi odločanja.  

• Skupščina Športne zveze – vabila se naslovi na predsednike članic. Sekretar se pozanima pri 
članicah za predstavitev njihovega delovanja – seznam se objavi na koncu zapisnika. 

Podane so bile še dodatne informacije k tej točki: 

• Nogometni objekt Gorajte: končana so zemeljska dela, spomladi načrtujejo ureditev elektro 
inštalacij, sledi položitev umetne trave. Oddane so kandidature za sredstva na Fundacijo za šport, 
čaka se še razpis Nogometne zveze, sredstva bo zagotovila tudi Občina. 

• Obnovljena je atletska steza na štadionu v Šolski ulici. Črte so napačno zarisane in bo potrebno 
to popraviti. 

Ob zaključku te točke so člani IO sprejeli 
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Sklep 11 
Člani IO ŠZ so vzeli informacije na znanje. 
 
K 11. točki: 
Prisotni so v razpravi glede na slab obisk članic ŠZ na njenih skupščinah podali v razmislek direktorju 
Zavoda za šport, da se v prihodnje vključi v točkovanju Letnega programa športa dodatno točkovanje za 
udeležbo članice na skupščini zveze.  
 
 
Ker ni bilo več druge razprave se je sestanek zaključil ob 20.00 uri.  

 
Zapisal Aleš Murn 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
 
 
 
 
Priloga k 10. točki : Skupščina Športne zveze 
 
Spoštovani predsednik oz. predstavnik društva/kluba 
 
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka pripravlja skupščino zveze, ki bo v drugi polovici meseca marca. 
Naprošamo in sprašujemo vas, ali ste pripravljeni na skupščini v 4 do 5 minutni predstavitvi podati oris 
zgodovine delovanja društva – v besedi ali v predstavitvenem programu PowerPoint.  
Naprošajo se naslednji klubi oz. društva: 
 
V letu 2017 - 40 let obstoja :  

- Odbojkarski klub Lubnik,  
- Plezalni klub Škofja Loka,  
- Športno društvo Polet 

V letu 2017 - 50 let obstoja :  
- Športno društvo Kondor 

V letu 2018 - 60 let obstoja :  
- Rokometno društvo Šk. Loka  
- in 67 let obstoja Strelskega društva Šk. Loka 

V letu 2019 - 70 let obstoja :  
- Društvo upokojencev Škofja Loka 

 
Za pripravo predstavitve delovanja društva je mesec in pol časa. Prosimo vas, da nam gradivo 
posredujete pravočasno, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. 
Lepo prosimo, da na našo poizvedbo čim prej odgovorite, vaš odziv pričakujemo najkasneje do 3.2.2019. 
 
Hvala in uspešno delovanje vam želimo ! 
 
Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
Aleš Murn, sekretar Športne zveze 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnike v vednost prejemajo po elektronski pošti : 

- Člani IO, NO in DK Športne zveze 
- Člani Sveta Zavoda za šport 
- Župan Občine Tine Radinja 
- Vodje športnih programov 
- Direktor Zavoda za šport 

http://www.zsport-skloka.si/

