1.2.2019

Vabilo na
14. sejo (dopisno) Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka
Vabljeni člani Izvršnega odbora Športne zveze

Ta bo potekala od petka 1.2.2019 do četrtka 7.2.2019 do 9. ure
DNEVNI RED :
1. Predlog za najvišja občinska športna priznanja za leto 2018
29. januarja 2019 se je na svoji 20. seji sestal Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka za priznanja za leto 2018. Po pregledu prispelih prijav je
sprejel predlog za najvišja občinska športna priznanja za leto 2018, ki ga daje v obravnavo in sprejem
pristojnim organom Športne zveze in Zavoda za šport Škofja Loka. Zapisnik in predlagani nagrajenci so v
priponki.
Prosim, da v razpisanem terminu dopisne seje sporočite na elektronski naslov
ales.murn@zsport-skloka.si
vaše stališče:
A: Član IO ŠZ _____ se strinjam s predlaganimi kandidati za priznanja, plakete in svečane listine
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2018.
B: Član IO ŠZ _____ se NE strinjam s predlaganimi kandidati za priznanja, plakete in svečane listine
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2018 in podajam naslednje pripombe:

Prosim, da se vsi odzovete na dopisno sejo.
Športni pozdrav
Blaž Pipp, predsednik
Športne zveze Škofja Loka

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

www.zsport-skloka.si

Zapisnik
20. seje Odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka ZA LETO 2018
ki je bila 29.1.2019 v prostorih Zavoda za šport Podlubnik 1c.
PRISOTNI: Avgust Hartman, Marjan Kalamar, Pavle Oblak, Saška Benedičič Tomat, Dušan Čater in po službeni
dolžnosti Aleš Murn.
Dnevni red
1. Konstituiranje odbora in izvolitev predsednika
2. Pregled ključnih zadev zapisnika 19. seje Odbora
3. Finančno poročilo podelitve v letu 2018
4. Predlogi za podelitev najvišjih občinskih športnih priznanj za leto 2018
5. Priprave podelitve za leto 2018
6. Razno
1. točka
Odbor se je konstituiral in soglasno sprejel
SKLEP :
Za predsednico Odbora za priznanja je za obdobje 2019 – 2022 soglasno imenovana Saška Benedičič Tomat.
2. točka
Pregledale so se ključne zadeve zapisnika 19. seje Odbora za priznanja. Prav tako z aneksom k Pravilniku za
priznanja. Odbor se je informiral s prihajajočimi dopolnitvami Pravilnika, ki se bodo po mnenju IO ŠZ v letu 2019 še
popravile.
3. točka
Odbor se je seznanil s finančnim poročilom podelitve priznanj v letu 2018. Skupni strošek prireditve športnih priznanj
v Sokolskem domu je bil 4.611 € (v letu 2017: 3.652 €), strošek priznanj za mlade športnike ob dnevu Teka 4 mostov
pa 1.134 € (v letu 2017: 1.017 €).
4. točka
Pri pregledu predlogov za podelitev priznanj in svečanih listin je odbor prejel 22 predlogov. Za 3 predloge je sekretar
ŠZ že predhodno dobil privolitev predlagateljev, da se jih prestavi v prihodnje leto ob ponovni kandidaturi. Po pregledu
predlogov je Odbor za priznanja sprejel
SKLEP :
Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin je po pregledu prijav sprejel predlog za najvišja občinska športna
priznanja za leto 2018, ki ga daje v obravnavo in sprejem pristojnim organom Športne zveze in Zavoda za šport
Škofja Loka. Soglasno sprejeti predlogi za prejemnike športnih priznanj za leto 2018 so :
MAJOLIKA za rezultat in mlade perspektivne športnike
Sašo Bertoncelj
Lara Poljšak
Tine Gartner
Matic Pipp
Jošt Juričan

gimnastika
jadranje
rokomet
rokomet
rokomet

Športna zveza
David Poljšak
Rokometno društvo Urbanscape
Rokometno društvo Urbanscape
Rokometno društvo Urbanscape

BRONASTA plaketa za 10 letno delo ali za rezultat
Neža Erznožnik
Gorazd Krajnik
Nevenka Mandić Orehek
Franci Tavčar
Tomaž Zorman

rekreacija
jadranje
streljanje
planinstvo
mali nogomet

Športno društvo Partizan
Jadralni klub Loka Timing
Strelsko društvo Škofja Loka
Planinsko društvo Škofja Loka
Futsal klub Stripy

SREBRNA plaketa za 20 letno delo ali za rezultat
Alojzij Bašelj
Gregor Božnar
Dane Kokalj

planinstvo
streljanje
planinstvo

Planinsko društvo Škofja Loka
Strelsko društvo Škofja Loka
Planinsko društvo Škofja Loka

ZLATA plaketa za 30 letno delo ali za rezultat
Franci Ahčin
Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka

mali nogomet
sponzor

Futsal klub Stripy
Društvo T4M

SVEČANA LISTINA za več kot 30 letno delo, rezultat ali za 50 in več letno delo društva
Društvo upokojencev Škofja Loka
Gregor Selak

rekreacija
plezanje

Miro Duić
Športna zveza

ŽE DOBITNIKA SV.LISTINE - podeli se posebno priznanje – velika majolika
Rokometno društvo Urbanscape
Strelsko društvo Škofja Loka

Jože Stanonik
Aleksandar Hadžidaov

5. točka
Podelitev bo v TOREK, 26. marca 2019 ob 19. uri v Sokolskem domu. Program naj bi povezoval Gašper Murn, ki
se dogovori z Glasbeno šolo Škofja Loka o nastopu glasbenikov in/ali baletnikov. Predlagani govorniki in podeljevalci
na podelitvi naj bi bili: predsednik Športne zveze Blaž Pipp, predsednica Odbora za podelitev priznanj, plaket in
svečanih listin Saška Benedičič Tomat, predsednik Sveta Zavoda za šport Marko Primožič in župan Občine Škofja
Loka Tine Radinja. Odbor za muzej športa bo predstavil njihovo področje delovanja v preteklem letu, za kar je
zadolžen Marjan Luževič.
NALOGE:
Gašper Murn poleg vodenja programa in dogovora z Glasbeno šolo poskrbi še za ozvočenje. Jože Stanonik pripravi
obrazložitev dobitnikov priznanj in okvirjanje svečanih listin. Igor Draksler pridobi informacije o prisotnosti
nagrajencev oz. ob odsotnosti ime predstavnika za prevzem priznanja. Matjaž Bernik poskrbi za sceno, mize v
preddverju, 2 hostesi, rože, za fotografa, postrežbo po prireditvi. Marjan Kalamar naroči plakete in jih dostavi s
svečanim listinam. Aleš Murn rezervira Sokolski dom, poskrbi za najavo prireditev in oglaševanje, vabila, program,
naročilo majolik…
6. točka
Ni bilo razprave.
Športni pozdrav
Zapisal
Aleš Murn

Predsednica Odbora
Saška Benedičič Tomat

V vednost:
- člani odbora
- zapisnik v potrditev članom IO Športne zveze in Svetu Zavoda za šport
- zapisnik v izvajanje nalog zapisanim

