Vabilo na
16. sejo Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka in Strokovnega sveta Zavoda za šport

ki bo v sredo, 6.3.2019 ob 18,30 uri
v sejni sobi Zavoda za šport – ŠD Poden, Podlubnik 1c

Predlog dnevnega reda :
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje IO ŠZ
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. dopisne seje IO ŠZ
3. Pregled in potrditev zapisnika 14. dopisne seje IO ŠZ
4. Pregled in potrditev zapisnika 15. dopisne seje IO ŠZ
5. Razrešnica članu IO ŠZ
6. Finančno poročilo za leto 2018 in poročilo Nadzornega odbora
7. Predlog Poslovnika za delo Športne zveze Škofja Loka
8. Poziv OKS za predlaganje članov v komisije OKS-ZŠZ
9. Poslovnik o delu 17. skupščine ŠZ, organi skupščine in dnevni red
10. Poročanje in informacije o
a. Aktivnostih pri športnih objektih in atletske steze
b. Letnem programu športa 2019 v primerjavi z 2018
c. Srečanju Odbora za 39. Športno rekreacijske igre
d. Odpisu stare in nakupu nove blagajne ŠZ
e. Status društva v javnem interesu
11. Pobude in razno

Vabljeni tudi
- predsednik Nadzornega odbora ŠZ
- direktor Zavoda za šport
Prosim za zanesljivo udeležbo.
Kdor se seje ne more udeležiti lepo prosim, da pregleda gradivo in odgovori na predlagane točke
in sklepe do vključno torka, 5.3..
Gradivo je posredovano po elektronski pošti. Dobite ga tudi na spletni strani www.zsport-skloka
pod : Dokumenti / Športna zveza / 3. Zapisniki, gradiva… / 16. seja IO ŠZ (gradivo)

Športni pozdrav
Blaž Pipp, predsednik
Športne zveze Škofja Loka
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PREDLOG SKLEPOV :
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje IO ŠZ
Sklep Sprejme se zapisnik 12. seje Izvršnega odbora Športne zveze (skupaj z
ugotovitvami iz tega zapisnika).

2. Pregled in potrditev zapisnika 13. dopisne seje IO ŠZ
Sklep Sprejme se zapisnik 13. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze (skupaj z
ugotovitvami iz tega zapisnika).

3. Pregled in potrditev zapisnika 14. dopisne seje IO ŠZ
Sklep Sprejme se zapisnik 14. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze (skupaj z
ugotovitvami iz tega zapisnika).

4. Pregled in potrditev zapisnika 15. dopisne seje IO ŠZ
Sklep Sprejme se zapisnik 15. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze (skupaj z
ugotovitvami iz tega zapisnika).

5. Razrešnica članu IO ŠZ
Sklep Razreši se člana IO ŠZ Tineta Radinjo, ki se ga ne nadomesti do volilne skupščine.
IO ŠZ tako deluje kot 6 članski.

6. Finančno poročilo za leto 2018 in poročilo Nadzornega odbora
Sklep Sprejme se Finančno poročilo ŠZ za leto 2018 s predlaganima sklepoma za
Skupščino in poročilo NO.

7. Predlog Poslovnika za delo Športne zveze
Sklep Sprejme se Poslovnik za delo ŠZ in se ga da v potrditev Skupščini.

8. Poziv OKS za predlaganje članov v komisije OKS-ZŠZ
Članice so bile seznanjene s pozivom po elektronski pošti. Predlog članic in/ali IO ŠZ
Sklep Na poziv OKS Športna zveza nima / ima …

9. Poslovnik o delu 17. skupščine, organi skupščine in dnevni red
Sklep Člani IO ŠZ so sprejeli Poslovnik 17. skupščine.
Sklep Člani IO so predlagal člane organov skupščine.
Sklep Člani IO so potrdili Dnevni red skupščine.

10. Poročanje in informacije o
a. Aktivnostih pri športnih objektih in atletske steze
b. Letnem programu športa 2019 v primerjavi z 2018
c. Srečanju Odbora za 39. Športno rekreacijske igre
d. Odpisu stare in nakupu nove blagajne ŠZ
e. Status društva v javnem interesu
Sklep Informacije in predlagane sklepe so člani IO vzeli na znanje.

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

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
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ZAPISNIK
13. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport
ki je potekala od 23.1.2019 do 28.1.2019.
Na sklicani dopisni seji so glasovali člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Ivan Hafner, Pavle Oblak,
Aleksandra Kavčič, Jurij Demšar in Jože Hafner. Tine Radinja je zaradi nove funkcije (župan
Občine) sporočil svoj odstop z mesta člana IO ŠZ Škofja Loka.
DNEVNI RED :
1. Mnenje Strokovnega sveta Zavoda za šport Škofja Loka – Športne zveze Škofja Loka – k imenovanju
direktorja Zavoda za šport
Svet Zavoda za šport Škofja Loka je na svoji 3. seji dne 22.1.2019 sprejel sklep o imenovanju direktorja
Zavoda za šport Škofja Loka Igorja Drakslerja za obdobje štirih let, ki prične teči marca 2019. Svet Zavoda
je zaprosil za mnenje svoj strokovni svet.
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka je tudi Strokovni svet Zavoda za šport. Sklep sveta so člani IO
Športne zveze prejeli ob sklicani dopisni seji. Na sklic dopisne seje so se odzvali vsi zgoraj navedeni člani
IO Športne zveze in v postavljenem roku so prav tako vsi podali enotno mnenje in se strinjali s sklepom
Sveta Zavoda za šport. Zato ugotavljam, da je IO Športne zveze Škofja Loka soglasno sprejel naslednji
Sklep:
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka, ki je tudi Strokovni svet Zavoda za šport, se strinja s sklepom
Sveta Zavoda za šport Škofja Loka o imenovanju direktorja Zavoda za šport Škofja Loka Igorja Drakslerja
za obdobje štirih let, ki prične teči marca 2019.
Zapisal Aleš Murn
Blaž Pipp, predsednik Športne zveze
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From: Ivan Hafner <ivan.hafner@siol.net>
Sent: Wednesday, January 23, 2019 2:44 PM
To: 'Aleš Murn ŠZ' <ales.murn@zsport-skloka.si>
Subject: RE: 13.dopisna seja IO ŠZ
STRINJAM SE S SKLEPOM SVETA ZVODA ZA ŠPORT O IMENOVANJU IGORJA DRAKSLERJA ZA
DIREKTORJA ZZŠ.
Ivan Hafner
From: Jože Hafner <joze.hafner@zag.si>
Sent: Thursday, January 24, 2019 7:42 AM
To: 'Aleš Murn ŠZ' <ales.murn@zsport-skloka.si>
Subject: RE: 13.dopisna seja IO ŠZ
Pozdravljen, podpiram predlog A. Sem za imenovanje Igorja Drakslerja.
Lep dan
Dr. Jože Hafner
From: Pavle Oblak <Pavle.Oblak@lthcastings.com>
Sent: Thursday, January 24, 2019 6:08 PM
To: Aleš Murn ŠZ <ales.murn@zsport-skloka.si>
Subject: RE: 13.dopisna seja IO ŠZ
Pozdravljen,
Strinjam se s sklepom Sveta Zavoda za šport Škofja Loka o imenovanju direktorja Zavoda za šport Škofja
Loka Igorja Drakslerja za obdobje štirih let, ki prične teči marca 2019.
LP,
Pavle Oblak
From: Jurij Demšar <jurij.demsar@gmail.com>
Sent: Monday, January 28, 2019 6:40 AM
To: Aleš Murn ŠZ <ales.murn@zsport-skloka.si>
Subject: Re: 13.dopisna seja IO ŠZ
Strinjam se s sklepom Sveta Zavoda za šport Škofja Loka o imenovanju direktorja Zavoda za šport Škofja
Loka Igorja Drakslerja za obdobje štirih let, ki prične teči marca 2019.
Lep pozdrav,
Jurij Demšar
From: Blaž Pipp <Blaz.Pipp@elektro-gorenjska.si>
Sent: Monday, January 28, 2019 10:19 AM
To: Aleš Murn ŠZ <ales.murn@zsport-skloka.si>
Subject: RE: 13.dopisna seja IO ŠZ
Obkrožam A in se strinjam s sklepom Sveta Zavoda za šport Škofja Loka o imenovanju direktorja Zavoda
za šport Škofja Loka Igorja Drakslerja za obdobje štirih let, ki prične teči marca 2019.
From: aleksandra_kavcic@t-2.net <aleksandra_kavcic@t-2.net>
Sent: Monday, January 28, 2019 1:13 PM
To: Aleš Murn ŠZ <ales.murn@zsport-skloka.si>
Subject: Re: FW: 13.dopisna seja IO ŠZ
Strinjam se s sklepom Sveta Zavoda za šport Škofja Loka o imenovanju direktorja Zavoda za šport Škofja
Loka Igorja Drakslerja za obdobje štirih let, ki prične teči marca 2019.
Lp
Aleksandra Kavčič
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ZAPISNIK
14. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport
ki je potekala od 1.2.2019 do četrtka 7.2.2019.
Na sklicani dopisni seji so glasovali člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Pavle Oblak, Aleksandra Kavčič,
Jurij Demšar in Jože Hafner. Tine Radinja zaradi nove funkcije (župan Občine) ni glasoval, prav
tako ni glasoval Ivan Hafner.

PREDLAGANI DNEVNI RED :
1. Predlog za najvišja občinska športna priznanja za leto 2018
Člani IO ŠZ so prejeli zapisnik in predlog Odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za
šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2018.
Glasovali so zgoraj navedeni člani IO.
Rezultat glasovanja: ZA je glasovalo 6 članov, PROTI ni glasoval nihče.
Glede na rezultate glasovanja je mogoče ugotoviti, da so člani IO sprejeli naslednji
Sklep:
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka se strinja s predlaganimi kandidati za najvišja občinska športna
priznanja za leto 2018.
Zapisal Aleš Murn
Blaž Pipp, predsednik Športne zveze
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-----Original Message----From: aleksandra_kavcic@t-2.net <aleksandra_kavcic@t-2.net>
Sent: Wednesday, February 6, 2019 8:07 AM
To: Aleš Murn ŠZ <ales.murn@zsport-skloka.si>
Subject: Re: Vabilo 14. dopisna seja IOŠZ
A: Član IO ŠZ ALEKSANDRA KAVČIČ se strinjam s predlaganimi kandidati za priznanja, plakete in svečane listine
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2018.
Lp
Aleksandra Kavčič

From: Jurij Demšar <jurij.demsar@gmail.com>
Sent: Wednesday, February 6, 2019 6:58 AM
To: Aleš Murn ŠZ <ales.murn@zsport-skloka.si>
Subject: Re: Vabilo 14. dopisna seja IOŠZ
Član IO ŠZ Jurij Demšar se strinjam s predlaganimi kandidati za priznanja, plakete in svečane listine
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2018.
Lp, Jurij Demšar

From: Jože Hafner <joze.hafner@zag.si>
Sent: Monday, February 4, 2019 7:00 AM
To: ales.murn@zsport-skloka.si
Subject: Vabilo 14. dopisna seja IOŠZ
Zdravo, odgovor za dopisno sejo.
A: Član IO ŠZ Jože Hafner se strinjam s predlaganimi kandidati za priznanja, plakete in svečane listine
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2018.

-----Original Message----From: Pavle Oblak <Pavle.Oblak@lthcastings.com>
Sent: Sunday, February 3, 2019 10:19 AM
To: Aleš Murn ŠZ <ales.murn@zsport-skloka.si>
Subject: Re: Vabilo 14. dopisna seja IOŠZ
Pozdravljen,
Strinjam se s predlogi za občinska športna priznanja 2018.
Lp,
Pavle O.

From: Blaž Pipp <Blaz.Pipp@elektro-gorenjska.si>
Sent: Wednesday, February 6, 2019 9:42 AM
To: Aleš Murn ŠZ <ales.murn@zsport-skloka.si>
Subject: RE: Vabilo 14. dopisna seja IOŠZ
Oprosti, sem mislil, da sem že odgovoril, jaz sem ZA oz. soglašam s predlogom.
Kako kaže glede sestanka z Rudijem?
LP
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ZAPISNIK
15. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport
ki je potekala od 19.2.2019 do 23.2.2019.
Na sklicani dopisni seji so glasovali člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Pavle Oblak, Aleksandra Kavčič, Ivan Hafner,
Jurij Demšar in Jože Hafner. Tine Radinja zaradi nove funkcije (župan Občine) ni glasoval.

DNEVNI RED :
1. Mnenje k predlaganemu Letnemu programu športa v Občini Škofja Loka za leto 2019
Direktor Zavoda za šport Igor Draksler nas je zaprosil za mnenje k predlaganemu Letnemu programu
športa v Občini Škofja Loka za leto 2019. Člani IO ŠZ so prejeli vso potrebno gradivo.
V pisni razpravi so bila podana naslednja mnenja:
- Pozdravljam dvig sredstev za potrebe športa v tem letu. Imam pa nekaj pripomb:
Športne prireditve so na dveh postavkah. Zakaj? Ali jih ne bi to združili?
Pod točko »ŠPORTNE PRIREDITVE« Sta posebej omenjena dva : Pokal Loka v smučanju in
Tek štirih mostov. Mislim, da bi Nogometni turnir Jana Oblaka tudi spadal pod to kategorijo.
Nogometni turnir je namenjen otrokom do 12 let starosti pri fantih in do 15 leta pri deklicah, na
turnirju se je zbralo 215 ekip s preko 2000 udeležencev iz šestih držav: Slovenije, Hrvaške,
Srbije, BiH , Avstrije in Italije. Gre za enega največjih turnirjev za mlajše kategorije v tem delu
Evrope. Množičen je podobno kot Tek štirih mostov, poleg tega pa je namenjen vzgoji mladih
nogometašev.
- Se pridružujem mnenju, da ni prav, da se v proračunu za leto 2019 nič ne zviša postavka tako za
izvajanje športnih programov članov kot tudi za »investicijsko vzdrževanje športnih objektov - razpis«.
- Lahko se strinjamo s programom, pod pogojem, da se v naslednjih letih občutno dvignejo postavke za
program dela članov ter investicijskega vzdrževanja objektov.
- Ni prav, da se v proračunu za leto 2019 ne zviša postavka za izvajanje športnih programov članov, saj
ta postavka ostaja popolnoma enaka kot lani. Prav tako ni nobenega povečanja sredstev na pomembni
postavki »investicijsko vzdrževanje športnih objektov – razpis«. Tako uporabniki zvišanja sredstev pri
izvajanju svoje osnovne dejavnosti dejansko ne bodo čutili.
Z zgornjimi stališči so se strinjali vsi člani IO ŠZ.
Glasovali so zgoraj navedeni člani IO.
Rezultat glasovanja: ZA so glasovali 4 člani, PROTI je glasoval 1 član, opredelil se ni 1 član.
Glede na rezultate glasovanja je mogoče ugotoviti, da so člani IO sprejeli naslednji
Sklep:
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega programa športa v
Občini Škofja Loka za leto 2019.
Zapisal Aleš Murn
Blaž Pipp, predsednik Športne zveze
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From: Jože Hafner <joze.hafner@zag.si>
Sent: Tuesday, February 19, 2019 2:14 PM
Subject: RE: Dopisna seja IO ŠZ Škofja Loka
Pozdravljam dvig sredstev za potrebe športa v tem letu.
Imam pa nekaj pripomb:
Športne prireditve so na dveh postavkah. Zakaj? Ali jih ne bi to združili?
Pod točko »ŠPORTNE PRIREDITVE« Sta posebej omenjena dva : Pokal Loka v smučanju in Tek štirih
mostov. Mislim, da bi Nogometni turnir Jana Oblaka tudi spadal pod to kategorijo. Nogometni turnir je
namenjen otrokom do 12 let starosti pri fantih in do 15 leta pri deklicah, na turnirju se je zbralo 215 ekip s
preko 2000 udeležencev iz šestih držav: Slovenije, Hrvaške, Srbije, BiH , Avstrije in Italije. Gre za enega
največjih turnirjev za mlajše kategorije v tem delu Evrope. Množičen je podobno kot Tek štirih mostov, poleg
tega pa je namenjen vzgojih mladih nogometašev.
Moje stališče je, da se s predlogom ne strinjam.
Lep dan, Dr. Jože Hafner

From: Pavle Oblak <Pavle.Oblak@lthcastings.com>
Sent: Wednesday, February 20, 2019 10:28 AM
Subject: RE: Dopisna seja IO ŠZ Škofja Loka
Tudi sam pozdravljam dvig sredstev za potrebe športa.
Strinjam se s pripombo Jožeta H., Nogometni turnir Jana Oblaka je mednarodni turnir s preko 2000 udeleženih otrok
in kot tak tudi spada v kategorijo »Mednarodne športne prireditve«.
LP, Pavle Oblak

From: aleksandra_kavcic@t-2.net <aleksandra_kavcic@t-2.net>
Sent: Friday, February 22, 2019 8:10 AM
Subject: RE: Dopisna seja IO ŠZ Škofja Loka
Član IO Športne zveze ALEKSANDRA KAVČIČ sicer dajem pozitivno mnenje k predlogu Letnega programa športa v
Občini Škofja Loka za leto 2019.
Se pa tudi pridružujem mnenju, da ni prav, da se v proračunu za leto 2019 nič ne zviša postavka tako za izvajanje
športnih programov članov kot tudi za »investicijsko vzdrževanje športnih objektov - razpis«.
LP, Aleksandra
From: Blaž Pipp <Blaz.Pipp@elektro-gorenjska.si>
Sent: Friday, February 22, 2019 8:35 AM
Subject: RE: Dopisna seja IO ŠZ Škofja Loka
Moje mnenje je, da ni prav, da se v proračunu za leto 2019 ne zviša postavka za izvajanje športnih programov
članov, saj ta postavka ostaja popolnoma enaka kot lani. Prav tako ni nobenega povečanja sredstev na pomembni
postavki »investicijsko vzdrževanje športnih objektov – razpis«. Tako uporabniki zvišanja sredstev pri izvajanju svoje
osnovne dejavnosti dejansko ne bodo čutili.
Se strinjam s programom, pod pogojem, da se v naslednjih letih občutno dvignejo postavke za program dela članov
ter investicijskega vzdrževanja objektov.
LP, Blaž Pipp

From: Ivan Hafner <ivan.hafner@siol.net>
Sent: Friday, February 22, 2019 10:59 AM
Subject: RE: Dopisna seja IO ŠZ Škofja Loka
Soglašam s programom in podpiram tudi oba dodatna predloga.
LP Ivan
From: Jurij Demšar <jurij.demsar@gmail.com>
Sent: Friday, February 22, 2019 9:22 PM
Subject: Re: Dopisna seja IO ŠZ Škofja Loka
Član IO Športne zveze Jurij Demšar dajem pozitivno mnenje k predlogu Letnega programa športa v Občini Škofja
Loka za leto 2019.
Lep pozdrav, Jurij
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From: Tine Radinja <tine.radinja@skofjaloka.si>
Sent: Thursday, January 17, 2019 12:52 PM
To: Blaž Pipp <Blaz.Pipp@elektro-gorenjska.si>
Cc: Igor Draksler <igor.draksler@zsport-skloka.si>
Subject: odstopna izjava

Cenjeni predsednik,
S tem mailom sporočam svoj odstop z mesta člana IO ŠZ Škofja Loka. Žal mi nova funkcija ne
omogoča nadaljevanja aktivnosti. Še naprej bom ostal prijatelj in podpornik športa in se trudil,
da ga dvignemo na še višjo raven.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
Lep pozdrav,
Tine Radinja
Župan
Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 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

Športna zveza Škofja Loka
Februar 2019

Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2018
S poslovanjem Športne zveze Škofja Loka v letu 2018 smo lahko zadovoljni kljub temu, da smo bilančno
poslovali negativno. Saj smo sredstva Fundacije za šport za Športno rekreacijske igre prejeli šele v letu 2019.
V lanskem letu je zabeleženo za 1.584,43 € manj prihodkov kot v letu 2017 in imeli smo za 846,98 € manj
odhodkov. Poslovali smo dobro in v okvirih, ki jih ima zveza. Denarni tok je bil uravnotežen tako s terjatvami,
kot z našimi obveznostmi.
Prihodki Športne zveze Škofja Loka v obdobju 2011 - 2018

104638

102997
88591
67140
53375

2011

2012

2013

2014

2015

58090

59557

57972

2016

2017

2018

Prihodki v letu 2018 so bili :
SKUPAJ

TEK 4 Mostov

tek. odrasli

46,00

3.889,79

7.625,00

200,00

7.000,00

9.010,08

2.200,00

6.810,08

prijavnine

3.935,79

sponzorji, donatorji
prihodki od razpisov
občinski proračun za dejavnost

22.223,34

drugi prihodki-refundacija plače

681,77

Vrtec, OŠ

14.496,50

SKUPAJ PRIHODKI 2018

57.972,48

8.000,00

prog. mladi

plavalni tečaji

strok. služba

60,00
3.800,00

365,00
4.000,00

6.423,34

681,77
14.496,50
2.446,00

25.699,87

3.860,00

19.178,27

6.788,34

Športna zveza ima zaradi medsebojnega sodelovanja še vedno odprto stroškovno mesto teka štirih mostov,
kjer sodelujemo tudi iz naslova uspešnih kandidatur za tekaško prireditev na Fundaciji za šport. Poleg tega
prireditev izkoristimo tudi za podelitve priznanj mladim športnikom. Tek je lansko leto pridobil 2.200 € od
Fundacije za šport.
Prihodki ostalih področij : tekmovanja odrasli, programi mladih, plavalni tečaji in strokovna služba ostajajo
nekje v enakih višinah kot leto poprej. Na prihodkovni strani je ob finančnem poročilu pomembno, da se
sredstva iz občinskega proračuna in od sponzorjev pravilno prerazporedijo glede na stroške, ki jih programi
imajo. Kot že na začetku omenjeno, v poročilu ni sredstev Fundacije za šport za program odraslih : Športno
rekreacijskih iger v višini 2.400 €. Za te igre sta v lanskem letu 1.800 € prispevali Občini Gorenja vas Poljane
in Žiri. Zveza vsako leto tudi kandidira na razpisu domače občine za programe pomembne za občino in njeno
prepoznavnost, kjer smo lani prejeli 1.410,08 €.
Precej prihodka beležimo tudi od staršev otrok, ki obiskujejo plavalne tečaje, le te plačuje Vrtec Škofja Loka.
V poročilu se prihodki in odhodki tečajev lahko tudi precej razlikujejo od preteklih let, saj se le ti izvajajo v
šolskem obdobju (jesen – pomlad) in tudi skupine različno pristopajo k izvedbam. Ob spremljanju izvajanj
plavalnih tečajev le ti potrebujejo med 19.500 in 21.000 € sredstev, ki so potrebna za najem bazena, prevozov,
plačilo učiteljev plavanja ter medalje za otroke. Starši prispevajo za 6 urni tečaj vrtčevskega otroka 30 €, za 7
urni tečaj osnovnošolskega otroka pa 35 €.
Pomemben prihodek Športne zveze so še vedno sponzorska sredstva, ki nam jih namenjajo Knauf Insulation,
Mladinski servis Zamorc, Rokus Klett, Elektro Gorenjska, Sibo in LTH Castings.
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Najobsežnejši dopoldanski program na Športni zvezi so plavalni tečaji. V popoldanskem času in predvsem
med vikendi zveza izvaja programe za odrasle. Tudi ti se vedno beležijo za tekmovalno obdobje in ne za leto.
Kompletno poročilo bo podano tudi na skupščini, pri finančnem poročilu pa omenimo, da se je v sezoni 2017/18
izvedlo 31 različnih tekmovanj, 7 turnirjev, 4 ligaška tekmovanja in 3 redne vadbe. Sodelovalo je 397 ekip z
več kot 3.100 udeleženci.
Zadovoljni smo bili tudi s podelitvijo priznanj mladim športnikom in s podelitvijo najvišjih občinskih športnih
priznanj.
Odhodki v letu 2018 so bili :
SKUPAJ

TEK 4 Mostov

prog. mladi

9.259,27

687,99

18.113,16

najemnina objektov

13.075,93

3.800,00

8.158,57

7.235,69

439,93

13.382,41

5.140,58

2.620,29

992,67

185,91

medalje, pokali, promocija
športna oprema
prireditve in priznanja športnikom
pisarniški matarial

1.752,00

plača učiteljice plavanja

3.626,95

SKUPAJ ODHODKI 2018

plavalni tečaji

strok. služba

5.669,93
9.275,93
482,95

-

računovodske storitve
drugo

2.495,97

tek. odrasli

izvedba tekmovanj, tečajev

662,76
1.752,00

3.626,95

493,01
59.594,70

5.621,54
144,00

2.495,97

338,42

154,59

25.959,87

3.902,80

19.199,76

8.036,30

Odhodki so bili v letu 2018 za 846,98 € manjši, kot leto poprej.
Na stroškovnem mestu teka štirih mostov je bil delno pokrit račun meritev.
Razumljivo je največ stroškov pri programih odraslih, ki so namenjeni pripravi in izvedbi tekmovanj, vodenju
vadbe, sodniškim stroškom, stroškom reklame, meritev, zdravstveni službi itd. So nižji za 538,32 € kot v letu
2017. Nekaj več je bilo izdatkov pri najemu objektov in pri prireditvah in priznanjih. Skoraj enaka višina izdatkov
je bila pri izvedbi tekmovanj in pri pokalih ter promociji. Pri programih odraslih smo za reklamo in medalje vsem
udeležencem prvič izvedene prireditve Trimfejst porabili 671 €. To se je odrazilo z odlično udeležbo (13 ekip
s 53 udeleženci) ne-tekmovalne panoge v naravi, ki želi oživljati obnovljeno trim stezo in udeležbo družin oz.
oseb, ki niso tekmovale. V letu 2018 smo pri Športno rekreacijskih igrah ponovili 2x oglaševanje tekmovanj z
letaki po gospodinjstvih v upravni enoti, za kar je bilo plačano 1.642 €. Športne opreme v lanskem letu nismo
nakupovali, smo pa za nogavice udeležencev tekmovanj namenili 1.832 €. Nekaj stroškov je bilo namenjenih
srečanjem in druženju športnikov po kronometru, v odbojki, namiznem tenisu, košarki, prstometu, šahu,
zaključku kegljaških tekmovanj, srečanju izvajalcev programov…
Pri programih za mlade je bilo namenjenih 487 € manj, kot v letu 2017. Nastali stroški so bili za strokovni kader
za počitniške programe in za izvedbo krosa. Nekaj je bilo izdatka za priznanja in za podelitev plaket mladim
športnikom. Vsako leto Športna zveza tudi razdeljuje zloženke za informiranje otrok po šolah o športnih
aktivnostih med počitnicami.
Tudi strošek plavalnih tečajev je bil nižji za 963 € kot leto poprej. Tu nastajajo stroški prevozov otrok, objekta,
priznanj in strokovnega kadra. S 1.9.2018 Športna zveza nima več zaposlene učiteljice plavanja in tečaje
izvajajo zunanji sodelavci.
Pod stroškovnim mestom strokovne službe je večino izdatka namenjeno občinskim športnim priznanjem in
računovodskim storitvam.
Rezultat finančnega poslovanja v letu 2018 je –1.622,22 €. Prenos iz leta 2017 je +1.088,68. Predlagana
sklepa Izvršnemu odboru :
SKLEP 1: Negativni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2018 v višini 533,54 € bo pokrit s sredstvi
Fundacije za šport v letu 2019.
SKLEP 2: IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v potrditev.
Finančno poročilo pripravila:

Aleš Murn, sekretar Športne zveze in
Andreja Jelovčan, računovodkinja
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Na osnovi 15. člena Statuta Športne zveze Škofja Loka je skupščina Športne zveze Škofja Loka na svojem
17. zasedanju dne 21. marca 2019, sprejela
POSLOVNIK
ZA DELO ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja način dela izvršnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in
drugih komisij (v nadaljevanju: organi) v Športni zvezi Škofja Loka (v nadaljevanju zveze ), pripravo gradiv
za seje, sklicevanje in vodenje sej in zasedanj, odločanje in druga vprašanja v zvezi z njihovim delom in
nalogam.
2. člen
O vprašanjih organizacije in načina dela organov zveze, ki niso urejena s tem poslovnikom, člani organa
odločijo s posebnim sklepom.
Zveza lahko ustanovi stalne ali začasne komisije v skladu s statutom zveze. Komisije imenuje Izvršni odbor
Zveze. Komisije lahko štejejo največ 5 članov. Vsebino delo posamezne komisije določi Izvršni odbor v
sklepu o imenovanju komisije.
3. člen
Organi zveze obravnavajo in odločajo o vprašanjih iz svoje pristojnosti na sejah, ki so načeloma javne.
Kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi oziroma gre za varovanje tajnosti, lahko predsednik organa odloči,
da posamezne točke dnevnega reda niso javne oz. so zaprte za javnost.
4. člen
Organi zveze pri opravljanju svojih nalog sodelujejo tudi z občinami, pristojnimi državnimi in drugimi
športnimi organizacijami, zavodi in organi, ki občasno delujejo v interesu športa.
II. PROGRAMI DELA IN PRIPRAVA GRADIV ZA SEJO
5. člen
Vsi organi zveze pravočasno pripravijo okvirni letni program dela (program dela ne izdelata nadzorni odbor
in disciplinska komisija) in finančni načrt ter poročila o svojem delovanju.
Organi pripravijo program dela in poročilo o delu v roku najkasneje 20 dni pred Skupščino.
6. člen
Poročila in programe organov, finančno poročilo in finančni plan pred skupščino zveze obravnava Izvršni
odbor zveze. Skupno poročilo in program dela s finančnim poročilom in planom za tekoče leto za skupščino
v skladu s sprejetimi sklepi pripravi Izvršni odbor.
V nujnih primerih je možno predlagati dodatne točke dnevnega reda ter gradivo zanje v krajšem roku ali
celo izjemoma na sami seji. Organ na podlagi obrazložitve o nujnosti takega predloga odloči, ali jih sprejme
v obravnavo ali ne.
III. SKLIC IN PRIPRAVA SEJ
7. člen
Seje organov zveze sklicuje predsednik posameznega organa po lastni presoji, v skladu s programom dela
oziroma mora sklicati sejo na zahtevo organov oziroma članov kot to določa statut zveze, v njegovi
odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik oz. od predsednika organa pooblaščeni član.
Predlagatelji, ki zahtevajo sklic seje posameznega organa morajo hkrati z zahtevo posredovati tudi gradivo
o vprašanju glede katerega so zahtevali sklic seje.
8. člen
Vabilo za sejo organa zveze, s predlogom dnevnega reda je potrebno poslati članom najmanj 7 dni pred
sejo po elektronski ali navadni pošti. Vabilo za seje organov podpišeta predsednik organa in sekretar zveze.
Vabila za vse seje organov se pošljejo v vednost s predloženim gradivom predsedniku zveze in
predsedniku nadzornega odbora.
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Seje organa so lahko tudi dopisne, kadar gre za nujne zadeve ali le za eno samo potrditev določenega
sklepa ali vprašanje. Dopisna seja se izvedejo po elektronski ali običajni pošti. Član organa se opredeli na
predlagani sklep ali vprašanje z DA ali NE. Z vabilom za sklic dopisne seje je potrebno posredovati
obrazložitev z razlogi za sklic dopisne seje.
Dopisna seja je sklepčna, če je večina članov organa glasovala na predlagan sklep ali vprašanje in sprejet,
če je večina glasovala z DA. Zapisnik dopisne seje se potrdi na prvi redni seji organa.
9. člen
Pod točko "razno" se obravnavajo kratke, aktualne zadeve, ki morajo biti navedene praviloma pred
začetkom seje, ob sprejemanju dnevnega reda.
10. člen
Na seje organov se vabijo izvoljeni člani. Glede na obravnavano tematiko se po potrebi vabijo tudi
predstavniki drugih organov oz. služb in predstavniki sredstev javnega obveščanja, vendar le-ti nimajo
pravice glasovanja.
IV. VODENJE IN RAZPRAVA NA SEJAH
11. člen
Sejo organa zveze vodi predsednik organa. V njegovi odsotnosti ali zadržanosti vodi sejo podpredsednik
ali eden od članov, ki ga določi predsednik organa.
12. člen
Po otvoritvi seje predsednik organa (v nadaljevanju: predsedujoči) ugotovi sklepčnost seje. Organi so
sklepčni, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov. Prisotnost se vnese poimensko v zapisnik.
Predsedujoči predlaga sprejetje predloženega dnevnega reda. Člani organa lahko predlagajo spremembe
in dopolnitve dnevnega reda.
13. člen
Po sprejetju dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje, organi obravnavajo in razpravljajo o posameznih
točkah po sprejetem dnevnem redu. Organ lahko med potekom seje spremeni vrstni red obravnave
posameznih točk dnevnega reda.
14. člen
Ob začetku razpravljanja o vsaki točki dnevnega reda lahko da poročevalec natančnejšo oz. dopolnilno
obrazložitev, lahko pa razprava temelji le na osnovi pisnega predloga.
15. člen
Člani organov imajo pravico in dolžnost :
da se seznanijo se z gradivom in drugimi akti, ki se nanašajo na vprašanja, ki so na
dnevnem redu,
da se opredelijo do gradiva oziroma predlagajo spremembo ali dopolnitev mnenj, stališč oziroma
sklepov organa,
prenašati mnenje in pripombe, ki so jih organi sprejeli,
varovati podatke zaupne narave.
16. člen
Pri razpravi o posamezni točki dnevnega reda lahko sodelujejo predstavniki organov, članic zveze, katerih
dejavnost je povezana s dejavnostjo zveze, nimajo pa pravice odločanja.
17. člen
Predsedujoči organa dodeli besedo razpravljavcu po vrstnem redu priglasitve.
Razprava o vsakem vprašanju oziroma točki dnevnega reda traja, dokler ni več prijavljenih k razpravi.
Predsedujoči lahko posameznemu razpravljavcu omeji čas za razpravo ali ga opozori, naj se drži dnevnega
reda, če meni, da razpravljavec ne prispeva k razčiščevanju zadeve ali se njegova razprava ne nanaša na
obravnavano točko dnevnega reda.
Predsedujoči skrbi za to, da razpravljavca nihče ne prekinja in ne preprečuje njegovega izvajanja. Po
potrebi predsedujoči lahko odredi odmor in skrbi za red na seji.
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18. člen
Če zaradi objektivnih razmer na seji ni mogoče obravnavati ostalih točk dnevnega reda, se seja lahko
prekine in hkrati določi datum nadaljevanja seje.
Ko predsedujoči zaključi razpravo k posamezni točki dnevnega reda, predlaga sklepe in preide na sprejem
sklepov.
Člani sprejmejo sklepe z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje je javno, razen v primerih, ko se organ z javnim glasovanjem izreče za tajno glasovanje.
Člani glasujejo tako, da se izrazijo “za" predlog ali "proti” predlogu.
Če je glede vsebine točke dnevnega reda več predlogov oz. zaključkov, jih da predsedujoči na glasovanje
po vrstnem redu kot so bili predlagani.
V primeru, da se s posameznim glasovanjem ne doseže potrebna večina glasov, se šteje, da predlog ni
sprejet.
19. člen
Po končanem glasovanju predsedujoči ugotovi izid glasovanja in razglasi, da je predlog, o katerem je organ
glasoval, sprejet ali zavrnjen.
Obvezno razlago sprejetih sklepov dajejo organi, ki so jih sprejeli.
20. člen
V primerih, da obravnavano vprašanje ne zahteva sklepanja oziroma organ sprejme le informacijo na
znanje, predsedujoči zaključi razpravo in preide na naslednjo točko dnevnega reda.
21. člen
Ko sta končana razprava in sklepanje o vseh točkah dnevnega reda, predsedujoči zaključi sejo.
22. člen
Organ lahko pooblasti, izvršni odbor ali posebno delovno skupino, da pripravi končno besedilo sklepov
oziroma mnenj ali stališč, ki so bila sprejeta na seji.
V. ZAPISNIK
23. člen
O sejah organov zveze se vodi zapisnik. Zapisnik vsebuje: naziv organa, zaporedno številko seje, datum
seje z navedbo ure začetka in konca seje, prisotne in odsotne člane ter druge prisotne na seji, kraj seje,
dnevni red, povzetek poteka seje, kratko vsebino razprave, sprejete sklepe, stališča, mnenja ali priporočila,
kdo je zadolžen za izvedbo naloge, rok rešitve in morebitna druga navodila.
Zapisuje se lahko tudi izid glasovanja o posameznih zadevah. Na zahtevo člana organa tudi njegovo ločeno
mnenje.
24. člen
Za izdelavo zapisnika za objavo sprejetih odločitev in drugih aktov skrbi sekretar zveze ali druga
pooblaščena oseba za to področje.
25. člen
Sekretar zveze zagotovi zapisnik najpozneje v 10 dneh po seji. Pregleda in podpiše ga predsedujoči in
zapisnikar, nato se pošlje v roku 15 dni vsem prisotnim na seji. Na naslednji seji se ugotovitvi, če so
vpisane vse naloge oz. dogovorjeni sklepi.
Predsedujoči oz. po sklepih zadolženi člani organa poročajo o izvedenih nalogah oz. sprejetih sklepih.
Sekretar zveze skrbi za hrambo arhivskega izvoda zapisnika in gradiva za sejo in da zapisnike dobijo
organi zveze. Poročila o delu se lahko pripravijo tudi v obliki informatorja.
VI. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Za spremembe pravil, pravilnikov ter drugih splošnih aktov velja enak postopek, kot je predlagan za sprejem
oz. dopolnitev.
27. člen
Ta poslovnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejetju na skupščini Zveze.
Predsednik: Blaž Pipp
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(Naziv organizacije)
(Ulica in hišna številka)
(Pošta)

Skladno s 68. členom Pravil OKS-ZŠZ izvršni odbor za izvedbo posameznih nalog iz svoje
pristojnosti imenuje komisije ali delovne skupine, ki opravijo nalogo za katero jo Izvršni odbor
pooblasti.
Predlagamo člane za:
Komisija za pravne zadeve in organiziranost

OLIMPIJSKI
KOMITE
SLOVENIJE ZDRUŽENJE
ŠPORTNIH
ZVEZ
Šmartinska cesta
140
1000 Ljubljana
Slovenija
www.olympic.si
T 01 230 60 00
F 01 230 60 20
E
info@olympic.si

Ime Priimek
Ulica in hišna številka
Pošta
Telefon
E-poštni naslov
Komisija za etična vprašanja športa
Ime Priimek
Ulica in hišna številka
Pošta
Telefon
E-poštni naslov
Komisija za mednarodno sodelovanje
Ime Priimek
Ulica in hišna številka
Pošta
Telefon
E-poštni naslov
Komisija za zamejski šport
Ime Priimek
Ulica in hišna številka
Pošta
Telefon
E-poštni naslov

Komisija priznanja
Ime Priimek
Ulica in hišna številka
Pošta
Telefon
E-poštni naslov
Komisija za objekte, panožne športne centre in velika mednarodna športna
tekmovanja
Ime Priimek
Ulica in hišna številka
Pošta
Telefon
E-poštni naslov
Komisija za ženski šport
Ime Priimek
Ulica in hišna številka
Pošta
Telefon
E-poštni naslov
Komisija za financiranje športa
Ime Priimek
Ulica in hišna številka
Pošta
Telefon
E-poštni naslov
Komisija za šport in okolje
Ime Priimek
Ulica in hišna številka
Pošta
Telefon
E-poštni naslov
Komisija za medicino športa
Ime Priimek
Ulica in hišna številka
Pošta
Telefon
E-poštni naslov

PODPIS
2

Na podlagi tretje alineje 15. člena statuta Športne zveze Škofja Loka (v nadaljevanju ŠZ) je skupščina ŠZ
na zasedanju dne 21.3.2019 sprejela

POSLOVNIK
o delu 17. skupščine Športne zveze Škofja Loka
1. člen
Skupščina ŠZ je najvišji organ ŠZ. Skupščina deluje in opravlja svoje delo na podlagi določil Statuta ŠZ in
tega Poslovnika.
2. člen
Delo skupščine ŠZ je javno. Na zasedanju skupščine ŠZ so prisotni člani - predstavniki ŠZ, ki imajo eno
predstavniško mesto oz. en glas.
Na zasedanje skupščine ŠZ so vabljeni tudi gostje, ki imajo pravico do razprave, vendar nimajo pravice do
glasovanja.
Na zasedanje skupščine ŠZ se lahko vabijo predstavniki medijev, ki imajo pravico poročati javnosti o delu
skupščine ŠZ.
3. člen
Skupščino ŠZ sklicuje predsednik ŠZ. Člane skupščine ŠZ se na zasedanje vabi z vabilom, ki mora biti
podano v pisni obliki, na vabilu pa morata biti navedena kraj in čas zasedanja skupščine ŠZ kot tudi predlog
dnevnega reda. Članom skupščine ŠZ, ki so vabljeni na zasedanje skupščine ŠZ se skupaj z vabilom pošlje
gradivo o katerem se bo na zasedanju skupščine ŠZ razpravljalo.
Vabilo in gradivo za zasedanj morajo člani prejeti najmanj sedem dni pred zasedanjem skupščine.
V kolikor se v roku, ki je krajši od sedem dni članom skupščine ŠZ pošlje dodatno oz. novo gradivo bo
skupščina ŠZ posebej odločila ali bo o njem razpravljala in zavzemala stališča ali ne.
4. člen
Skupščina na predlog predsednika ŠZ na zasedanju izvoli
• 3 člansko delovno predsedstvo
• 3 člansko verifikacijsko komisijo
• 2 overovatelja zapisnika
• Zapisnikarja.
5. člen
Skupščina ŠZ začne z zasedanjem ob napovedanem času, če je prisotna več kot polovica njenih članic.
Če te prisotnosti ni zagotovljena, z delom lahko prične 10 minut po sklicu, sklepe in odločitve pa lahko
sprejema po preteku 30 minut s prisotnostjo več kot 1/3 predstavnikov.
Zasedanje skupščine ŠZ prične predsednik ŠZ, ki predlaga skupščini ŠZ organe skupščine.
Izvoljeno tričlansko delovno predsedstvo vodi skupščino ŠZ do njenega zaključka
6. člen
Prisotnost članov na zasedanju skupščine preverja verifikacijska komisija s pregledom pooblastil
predstavnikov članic ŠZ, ki poroča skupščini glede sklepčnosti, delovno predsedstvo razglasi ugotovljeno
sklepčnost.
7. člen
Po ugotovitvi sklepčnosti poda predsednik predlog dnevnega reda v obravnavo in odločanje.
Predlog dnevnega reda se lahko tudi dopolni ali spremeni na pobudo člana ŠZ ali na pobudo delovnega
predsedstva, če je dobil podporo večine navzočih članov. Med zasedanjem se lahko spremeni samo vrstni
red posamezni točk.
Dnevni red zasedanja se sprejme z javnim glasovanjem.
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8. člen
Zasedanje skupščine ŠZ se prične z obravnavanjem in potrditvijo zapisnika prejšnjega zasedanja
skupščine ŠZ. Člani skupščine ŠZ imajo pravico podati pripombe k temu zapisniku. Pripombe se vpišejo v
zapisnik tekočega zasedanja.
9. člen
Delovni predsednik poda pred vsako točko dnevnega reda kratko obrazložitev oz. pozove predlagatelja
poročila, da poda kratko obrazložitev podane točke dnevnega reda. V kolikor je predlagatelj posameznega
poročila pred začetkom skupščine prejel dopolnitve in predloge, jih posreduje članom skupščine ŠZ.
10. člen
V razpravi lahko sodeluje vsak član skupščine in tudi druge vabljene osebe. Vrstni red se določi na podlagi
prijave k razpravi. Besedo prijavljenim daje delovni predsednik. Vsak se lahko prijavi k razpravi dokler traja
razprava o posamezni točki dnevnega reda.
11. člen
Razprave članov in drugih udeležencev, ki so se prijavili na razpravo praviloma niso časovno omejene.
Posamezne razprave lahko delovno predsedstvo omeji s sklepom na določen čas, vendar ne na manj kot
pet minut.
12. člen
Člani in drugi udeleženci lahko ob posamezni točki dnevnega reda razpravljajo le o tistih vprašanjih, ki se
takrat obravnavajo. O tistem vprašanju lahko posamezni član oz. drugi udeleženec razpravlja le enkrat.
Delovno predsedstvo lahko posameznemu udeležencu odobri razpravo o istem vprašanju v kolikor gre za
pojasnjevanje v zvezi z razpravo ostalih razpravljavcev.
13. člen
Če član skupščina ŠZ ali kdo izmed preostalih vabljenih, ki je navzoč na zasedanju skupščine ŠZ moti red
ali se ne pokori ukazom delovnega predsednika glede vzdrževanja reda, ga delovni predsednik opomni.
Če opomin ne zaleže, sme delovni predsednik udeležencu odvzeti besedo.
V kolikor udeleženec nadaljuje z motenjem reda, sme delovno predsedstvo odrediti, naj se udeleženec
odstrani iz dvorane, kjer poteka zasedanje skupščine ŠZ.
14. člen
Skupščina ŠZ sprejema sklepe in priporočila. Skupščina ŠZ sprejema sklepe praviloma soglasno. V
primeru, ko ni bilo doseženo soglasje, odloča skupščina ŠZ z običajno večino glasov prisotnih članov.
15. člen
Skupščina odloča z glasovanjem, ki je praviloma javno. Člani skupščine ŠZ lahko odločajo, da se v
posameznih zadevah glasuje tajno.
16. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok. Delovni predsednik poda predlog sklepa in pozove člane, da se
opredelijo ZA predlog ali PROTI. Rezultate glasovanja ugotovi delovno predsedstvo.
17. člen
Če člani skupščine ŠZ odločijo, da se glasuje tajno pripravi posebna komisija toliko glasovnic, kolikor je
navzočih članov. Na glasovnici mora biti podan predlog na katerem se glasuje z navedbo "glasujem ZA ali
PROTI". Po končanem glasovanju komisija ugotovi rezultate in o rezultatih poroča delovnemu predsedstvu,
ki rezultate objavi.
Glasovnica iz katere se ne da ugotoviti kako je član glasoval je neveljavna.
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18. člen
O delu skupščine ŠZ se piše zapisnik, ki obsega
a. kraj in čas zasedanja
b. imena prisotnih in odsotnih članov
c. imena vabljenih in ostalih udeležencev skupščine
d. imena delovnih organov skupščine
e. dnevni red
f. ugotovitev sklepčnosti
g. imena razpravljavcev in kratke povzetke razprav
h. besedila sprejetih sklepov
i. rezultate posameznih glasovanj
j. vprašanja in odgovore
k. morebitno ločeno mnenje posameznega člana, če to zahteva
Zapisnik podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in overovatelja.
19. člen
Zasedanje skupščine ŠZ se lahko tudi snema na magnetofonski trak, ki se hrani do potrditve zapisnika do
naslednjega zasedanja ŠZ. V kolikor se skupščina snema, mora delovno predsedstvo na to opozoriti
udeležence skupščina.
20. člen
Skupščina lahko določi, da podajanje posameznih poročil ni potrebno, ker je bilo gradivo pisno
posredovano članom z vabilom.
Skupščine praviloma ni mogoče zaključiti, dokler niso izčrpane vse točke dnevnega reda.
21. člen
Poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme Skupščina ŠZ z večino glasov vseh prisotnih članov.
Predsednik ŠZ: Blaž Pipp
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Skupščina ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA
21.3.2019

Organi skupščine - PREDLOG

Delovno predsedstvo:
Predsednik : ____________________
Član __________________________
Član __________________________

Verifikacijska komisija:
Pedsednik : ____________________
Član __________________________
Član __________________________

2 Overovatelja zapisnika – določitev pred pričetkom skupščine:
___________________

___________________

Zapisničarka: Aleksandra Kavčič
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VABILO
Na 17. SKUPŠČINO ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA,
ki bo v četrtek, 21. marca 2019 ob 18. uri
v mali telovadnici Športne dvorane Trata, Škofja Loka
Za skupščino predlagani
DNEVNI RED :
1. Sprejem Poslovnika o delu 17. Skupščine ŠZ
2. Izvolitev organov Skupščine
a. izvolitev 3 članskega delovnega predsedstva
b. izvolitev 3 članske verifikacijske komisije
c. izvolitev 2 overovateljev zapisnika
d. izvolitev 1 zapisnikarja
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Potrditev zapisnika in izvajanje sklepov 16. Skupščine ŠZ
5. Poročilo o delu IO ŠZ v obdobju okt 2016 – mar 2019
6. Poročilo o uresničevanju programa športne rekreacije v sezoni 2017/18
7. Analiza delovanja klubov in društev v letu 2017 in prijave članic na LPŠ 2018
8. Poročila o
a. delu Odbora za muzej športa v Škofji Loki
b. delu Odbora za športna priznanja
c. delu Odbora Teka štirih mostov
9. Finančna poročila za leta 2016, 2017 in 2018 in
a. Poročilo Nadzornega odbora ŠZ
10. Sprejemanje Pravilnika o finančno materialnem poslovanju ŠZ in Poslovnika o delu ŠZ
11. Podaljšanje mandata odborom do prihodnje volilne skupščine
12. Program dela ŠZ za leto 2019 – 2020
13. Razno
a. Vprašanja in pobude članov Skupščine
Pred pričetkom skupščine bosta svoje delovanje predstavila Odbojkarski klub Lubnik in Strelsko
društvo Škofja Loka.
Veseli bomo vašega obiska.
Vaš predstavnik naj s seboj prinese pooblastilo.
Blaž Pipp, predsednik Športne zveze Škofja Loka
Šk. Loka, 7.3.2019

Po predhodni volilni skupščini bi morala biti volilna skupščina oktobra 2020. Na predlog
Nadzornega odbora in po potrditvi IO ŠZ bo naslednja, volilna skupščina marca 2021.
Skupščina dobi predlog in izglasuje, da se članom organov ŠZ mandat podaljša za 5 mesecev.
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Letni program športa: Škofja Loka 2018

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2019

ŠPORTNI PROGRAMI

Promocijski športni programi (MS, ZS, KRP, NSP)
ŠPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE Šolska športna tekmovanja
PROSTOČASNO in S Dodatne ure športne dejavnosti v šoli (najemnina telovadnic)
POSEBNIMI
Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno
POTREBAMI
Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih
Celoletni programi: pripravljalne skupine: 6/7; 8/9; 10/11
ŠPORTNA VZGOJA
Celoletni programi: tekmovalne skupine: 12/13; 14/15
OTROK IN MLADINE
USMERJENIHV KŠ/VŠ Celoletni programi: tekmovalne skupine: 16/17; 18/19
Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MLR, PR)
Uporaba športnih objektov
KAKOVOSTNI ŠPORT
Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (DR)
VRHUNSKI ŠPORT
Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MR, SR, OR)
ŠPORT INVALIDOV
Pilotski programi povezovanja
ŠPORTNA REKREACIJA Celoletni športno rekreativni programi
ŠPORT STAREJŠIH
Skupinska gibalna vadba starejših
RAZV. DEJAVNOSTI
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
ORGANIZIRANOST
Delovanje športnih društev in njihovih zvez
ŠPORTNE PRIREDITVE Druge športne prireditve

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV Z JAVNIM RAZPISOM:
ŠPORTNI PROGRAMI
ŠPORTNE PRIREDITVE
ŠPORTNI OBJEKTI

Obvezna rezerva v skladu s Pravilnikom
Občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu
Subvencija najemnine telovadnice ŠD Partizan

SKUPAJ DEJAVNOST ŠPORTNIH KLUBOV IN DRUŠTEV

ŠPORTNI OBJEKTI

ORGANIZIRANOST
ŠPORTNE PRIREDITVE

Projekti športnih objektov - novogradnje
Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - neposredno
Najemi, zakupi, drugi odhodki
Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - razpis
Subvencije uporabnikom športnih dvoran
Podpora žičniški dejavnosti v občini
Rekreativni projekti
Delovanje zavoda za šport
Mednarodne športne prireditve - Pokal Loka
Mednarodne športne prireditve - Tek štirih mostov

SKUPAJ DRUGA PODROČJA ŠPORTA

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:

2019
sredstva

JR v %

abs. v %

29.422,00 €

9,40%

3,69%

12.207,00 €
2.191,00 €

3,90%
0,70%

1,53%
0,27%

143.980,00 €

46,00%

18,06%

18.780,00 €

6,00%

2,36%

14.398,00 €
4.382,00 €
31.300,00 €
3.130,00 €
12.520,00 €
21.597,00 €
19.093,00 €

4,60%
1,40%
10,00%
1,00%
4,00%
6,90%
6,10%

1,81%
0,55%
3,93%
0,39%
1,57%
2,71%
2,39%

313.000,00 € 100,00%

39,25%

8.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €

postavka
proračuna

4018019

PODROČJE ŠPORTA

1,00%
0,63%
0,50%
41,39%
14,42%

4018025

15,28%

4018026

4018021

467.379,00 €

3,76%
3,76%
3,76%
14,68%
2,07%
0,88%
58,61%

797.379,00 €

100,00%

330.000,00 €
115.000,00 €
71.300,00 €
5.200,00 €
45.300,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
117.079,00 €
16.500,00 €
7.000,00 €

5014007
4018038
4018020
4018022
4018037
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Letni program športa: Škofja Loka 2018

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2018
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine za leto 2018 in sicer:
2018
šifra po
PODROČJE ŠPORTA
ŠPORTNI PROGRAMI
Pravilniku
ŠPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE
PROSTOČASNO in S
POSEBNIMI
POTREBAMI

sredstva

JR v %

abs. v %

29.422,00 €

9,40%

3,93%

Promocijski športni programi (MS, ZS, KRP, NSP)

1.1.1.

Šolska športna tekmovanja

1.1.2.

Dodatne ure športne dejavnosti v šoli (najemnina telovadnic)

1.1.3.

Celoletni športni programi ŠVOM prostočasno

1.1.4.

12.207,00 €

3,90%

1,63%

Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih

1.1.5.

2.191,00 €

0,70%

0,29%

1.4.2.

143.980,00 €

46,00%

19,22%

1.5.1.

18.780,00 €

6,00%

2,51%

p. p.

Celoletni programi: pripravljalne skupine: 6/7; 8/9; 10/11

ŠPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE
USMERJENIHV KŠ/VŠ

Celoletni programi: tekmovalne skupine: 12/13; 14/15
Celoletni programi: tekmovalne skupine: 16/17; 18/19

KAKOVOSTNI ŠPORT

Uporaba športnih objektov
Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (DR)

VRHUNSKI ŠPORT

Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MR, SR, OR)

1.6.1.

14.398,00 €

4,60%

1,92%

ŠPORT INVALIDOV

Pilotski programi povezovanja

1.7.2.

4.382,00 €

1,40%

0,58%

Celoletni športno rekreativni programi

1.8.2.

31.300,00 €

10,00%

4,18%

Skupinska gibalna vadba starejših

1.9.1.

3.130,00 €

1,00%

0,42%

3.1.

12.520,00 €

4,00%

1,67%

4.1.1.

21.597,00 €

6,90%

2,88%

5.2.

19.093,00 €

6,10%

2,55%

ŠPORTNA REKREACIJA
ŠPORT STAREJŠIH

RAZVOJNE DEJAVNOSTI Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
ORGANIZIRANOST
ŠPORTNE PRIREDITVE

Delovanje športnih društev in njihovih zvez
Druge športne prireditve

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV Z JAVNIM RAZPISOM:
ŠPORTNI PROGRAMI

Obvezna rezerva v skladu s Pravilnikom

ŠPORTNE PRIREDITVE

Občinski prireditvi za podelitev priznanj v športu

ŠPORTNI OBJEKTI

313.000,00 € 100,00%
5.3.

Subvencija najemnine telovadnice OŠ Jela Janežiča

SKUPAJ DEJAVNOST ŠPORTNIH KLUBOV IN DRUŠTEV:

ŠPORTNI OBJEKTI

ORGANIZIRANOST
ŠPORTNE PRIREDITVE

4018019

Programi kategoriziranih športnikov v ŠD (MLR, PR)

41,78%

8.000,00 €

1,07%

5.000,00 €

0,67%

4.000,00 €

0,53%

330.000,00 €

44,05%
13,35%

4018025

10,48%

4018026

Projekti športnih objektov - novogradnje

2.1.

100.000,00 €

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - neposredno

2.2.

33.200,00 €

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov - razpis

2.2.

45.300,00 €

Subvencije uporabnikom športnih dvoran

2.3.

30.000,00 €

4,00%

5019007

Podpora žičniški dejavnosti v občini

2.4.

30.000,00 €

4,00%

3014009

Rekreativni projekti

2.5.

55.000,00 €

7,34%

9018038

4.1.2.

110.356,00 €

14,73%

4018020

10.370,00 €

1,38%

4018022

5.000,00 €

0,67%

4018037

419.226,00 €

55,95%

749.226,00 €

100,00%

Delovanje zavoda za šport
Mednarodne športne prireditve - Pokal Loka
Mednarodne športne prireditve - Tek štirih mostov

SKUPAJ DRUGA PODROČJA ŠPORTA:

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:

5.1.

2

Odbor za izvedbo
39. Športno rekreacijskih iger 2019
Zapisnik
Odbora za izvedbo 39. Športno rekreacijskih iger (ŠRI), ki je bil v torek, 19. februarja 2019 ob 9,30 v
Taverni Petra, Poljanska cesta 104, Gorenja vas
Prisotni: predstavnik občine Žiri: Srečo Gaber, predstavnik občine Gorenja vas-Poljane: Jaka Trček,
predstavnik občine Železniki: Gregor Habjan, predstavnik občine Škofja Loka: Domen Kosmač, koordinator
tekmovanj: Marjan Kalamar in sekretar Športne zveze: Aleš Murn.
Dnevni red :
1. Vsebinsko in finančno poročilo 38. ŠRI, opažanja na terenu
2. Zaključek iger z razglasitvijo rezultatov
3. Popravki Pravil ŠRI
4. Program in razpis 39. iger
Ad 1
Vsebinsko poročilo 38. Športno rekreacijskih iger :
Organizacijski odbor ŠRI je v letu 2018 že 38. tič izpeljal program športne rekreacije namenjen občanom in občankam
Upravne enote Škofja Loka. V preteklosti so se igre imenovale delavske, sindikalne, kasneje smo jih preimenovali v
medobčinske, od leta 2011 pa potekajo kot Športno rekreacijske igre.
Poleg članov odbora iger je pri izvedbi tekmovanj pomagalo kar 17 organizacij s številnimi posamezniki:
Športna društva Buldožerji, Poljane, Brlog, Omikron, sv. Lenart Luša, Tek 4 mostov. Potem je tu Škofjeloški orientacijski
klub, Namiznoteniški klub, Klub žirovskih študentov, Odbojkarski klub Lubnik, Strelsko društvo Škofja Loka pa Javni
zavod Ratitovec, Kegljaški klub Knaufinsulation, Gostilna Jager, Trim As, Davor pikado in Balinarski klub Loka 1000.
Vsi ustvarjalci iger smo skušali široki množici udeležencev ponuditi tekmovanja z aktivnostmi preko celega leta v
različnih športnih panogah. V letu 2018 je bilo 19 panog.
Pozitivno smo bili presenečeni nad dobro udeležbo v košarki 5:5 na sv. Lenartu in 3:3 v Žireh, odlični uspeh udeležbe
dosegajo tudi šahovska tekmovanja, boljši obisk je bil pri tenisu in prstometu. Odličen odziv je bil na prvič organiziranem
pohodništvu imenovanem Trimfejst, ki ga bomo še nadgradili.
Izvedenih je bilo 28 tekmovanj v občini Gorenja vas Poljane, v Škofji Loki, Železnikih in v Žireh. Udeležba je bila boljša
kot leto poprej. Tekmovalo je skupaj 288 ekip, udeleženih je bilo več kot 118 žensk ter preko 630 moških. Skupaj torej
med 750 in 800 udeleženci. Med njimi so sodelovale tudi ekipe iz kar 13. drugih občin izven UE Škofja Loka v 19.
ekipah, kar je zelo pohvalno za množičnost iger.
Igram finančno ali kako drugače pomagajo vse občine, poleg prijavnin in nekaterih sponzorjev pa sredstva pridobimo
tudi od Fundacija za šport. Beležen strošek iger na Športni zvezi je bil 14.800 €, igre pa potrebujejo kar nekaj sredstev
več, katere pokrivajo tudi lokalni donatorji na različne načine. Celotni strošek je blizu 20.000 €.
Finančno poročilo :
PRIHODEK
prenos iz predhodnih iger
Občina Gor.vas Poljane
Občina Škofja Loka
Občina Žiri
sponzorji, donatorji
prijavnine
Fundacija za šport
SKUPAJ

36. ŠRI
671
1.077
3.381
733
2.250
2.250
4.000
13.020

37. ŠRI
220
1.070
3.380
730
2.200
2.715
3.200
13.515

ODHODEK
sodniški in drugi kader
neposredni str.: meritve, ZD…
najemnina objekta
priznanja, nagrade
drugi stroški za izvedbo iger
SKUPAJ
Rezultat iger

36. ŠRI
4.720
1.984
1.965
2.350
1.781
12.800
220

37. ŠRI
4.375
1.838
1.955
2.665
2.863
13.696
181

-

Sklep : Sprejme se vsebinsko in finančno poročilo 38. ŠRI.

-

38. ŠRI
181
1.070
4.580
730
3.900
2.366
2.400
14.865
38. ŠRI
4.392
1.252
2.423
4.063
2.689
14.819
46

Sponzorji pri ŠZ :
1.000
Zamorc
500
Elektro Gor.
1.000
Sibo
800
Rokus
600
Knauf Ins.

Ad 2
Zaključek 38. ŠRI z razglasitvijo rezultatov
Pretekli zaključki:

3.3.2016 : 35. ŠRI v Bistro Ambasadi, Občina Žiri
23.2.2017 36. ŠRI v Taverni Petra, Občina Gorenja vas-Poljane
1.3.2018 : 37. ŠRI v restavraciji Lušina, Občina Železniki
Določil se je datum zaključka za 38. ŠRI. Ta bo v četrtek, 14. marca ob 18. uri v mali dvorani ŠD Trata v Občini
Škofja Loka. Določile so se naloge za pripravo in sprejeli predlogi nagrajencev. Priznanja bo prejelo 13 »naj
rekreativcev oz. rekreativk« iz vseh občin ter :
5. pokal : LTH Castings Škofja Loka : 5.m moški (5 panoge), 11.m ženske (1 panoga) in 5.m skupno;
4. pokal : Športno društvo Buldožerji Rudno : 4.m moški (3 panoge), 4.m ženske (3 panoge) in 4.m skupno;
3. pokal : Poclain Hydraulics Žiri : 2.m moški (9 panoge) in 3.m skupno;
2. pokal : Domel Železniki : 3.m moški (9 panoge), 2.m ženske (5 panoge) in 2.m skupno;
1. pokal : Društvo upokojencev Škofja Loka : 1.m moški (12 panog), 1.m ženske (6 panog) in 1.m skupno;
Dogovorili smo še vabljene športnike in goste ter program prireditve z razglasitvijo rezultatov.
Sklep : Zaključek 38. ŠRI se izvede v Občini Škofja Loka v marcu 2019.
Ad 3
Odbor je pregledal popravke Pravil ŠRI in sprejel
Sklep : Odbor je sprejel popravke Pravil ŠRI, ki se objavijo na spletu.
Ad 4
Odbor je v priponki pregledal predlog tekmovanj 39. ŠRI. Člani Odbora so oblikovali program 39. ŠRI, ki bo objavljen
na spletu in tiskan za gospodinjstva.
Finančni plan je v okvirih 38. ŠRI. Prihodki in odhodki so planirano uravnoteženi nekje na 15.000 €. Prošnje županom
Občin odnesejo predstavniki v Odboru iger.
Sklep : Potrdil se razpis in finančni plan 39. ŠRI 2019.
Ad 5
-

Zapisnik odbora se pošlje članom Odbora 39. ŠRI, županom občin,
Odborom in komisijam za šport v vseh občinah in članom IO Športne zveze Škofja Loka
Zaključek 39. ŠRI je planiran februarja 2020 v občini Žiri, jubilejnih 40. ŠRI pa v letu 2021 v občini Gorenja
vas Poljane

Zapisal Aleš Murn
Predsednik Odbora ŠRI Srečko Gaber

Okvirni program 39. Športno rekreacijskih iger 2019
ločeno za m/ž
enotno za m/ž

Ne-tekmovalno
kraj

datum
38.ŠRI

datum
39.ŠRI

zadolžen

Veleslalom

Rudno

10.2.

Marjan Kalamar

Šah 1/2

Šk.Loka

2.3.

Matjaž Mazzini

Prstomet 1/2

Žiri

15.4.

april

Srečo Gaber

Odbojka dvorana

Šk. Loka

21.4.

april

Domen Kosmač

Orientacija

Šk. Loka

20.5.

11.5.

Matjaž Draksler

Kegljanje 1/2

Železniki

18.,19.5.

maj

Marjan Kalamar

Odbojka na mivki 1/3

Železniki

Kolesarjenje

Soriško polje

Tenis dvojice 1/2

Žiri

Tenis dvojice 2/2

Železniki

Košarka 5:5 1/2

Stari vrh - Grapa

Balinanje 1/2

Gorenja vas, Pokal Jager

Košarka 3:3 2/2

OŠ Poljane

Kolesarjenje

Visoko - Hotavlje

Košarka 3:3 1/2

Žiri - zunanje igrišče

Odbojka na mivki 2/3
Kolesarjenje kronometer

25.5.ob 10,00 Gregor Habjan
maj-jun
3.6.

junij

Marjan Kalamar
Srečo Gaber

8.6. ob 9,00 Gregor Habjan
9.6.

junij

Marko Bergant

9., 10.6.

junij

Marjan Kalamar

15.9.

22.6.

Jaka Trček

25.6.

Jaka Trček

29.6.

junij

Srečo Gaber

Žiri - Selo

2.9.

sept

Srečo Gaber

Šk.Loka, dolina Hrastnice

14.9.

sept

Marjan Kalamar

Odbojka na mivki 3/3

Šk.Loka

16.9.

sept

Gregor Kamin

Plavanje

Železniki

Trimfejst

Šk.Loka

Šah 2/2

Železniki

Prstomet 2/2

Šk.Loka

Pikado

Železniki (bazen)

Badminton

Železniki

Kegljanje borbene 2/2

Šk.Loka (Železniki žen?)

10.,18.11.

Nov

Marjan Kalamar

Namizni tenis

Šk.Loka

18.11.

Nov

Marjan Kalamar

Dvoranski hokej

Šk.Loka

24.11.

Nov

Franc Prevodnik

Balinanje 2/2

Šk.Loka

24.,25.11.

Nov

Marjan Kalamar

Dvoranski nogomet

Železniki

Košarka 5:5 2/2

Žiri

16.12.

Dec

Srečo Gaber

Odbojka dvorana

Žiri

22.12.

Dec

Srečo Gaber

Tek na smučeh

Rudno

dec

Dec

Marjan Kalamar

Badminton

ŠD Gorenja vas

Jaka Trček

Dvoranski hokej

ŠD Gorenja vas

Jaka Trček

Streljanje

Šk.Loka

Marjan Kalamar

27.9. ob 18,30 Gregor Habjan
30.9.
20.10.

sept

Igor Drakulič

19.10.

Matjaž Mazzini

Okt

Marjan Kalamar

26.10. ob 16,00 Gregor Habjan
3.11. ob 9,00 Gregor Habjan

25.11. Gregor Habjan

Športna zveza Škofja Loka
Podlubnik 1c
4220 Škofja Loka
Datum: 24.1.2019
Predmet: Odpis stare in nakup nove blagajne Športne zveze Škofja Loka
Na Športni zvezi Škofja Loka je potekla licenca za vzdrževanje davčne blagajne. Blagajno – strojno in
programsko opremo je novembra 2015 nabavil Zavod za šport. Takrat se je registrirala Športna zveza za
njeno uporabo. Blagajna je poleg tega zastarela in počasna je tudi tablica, na kateri je tekla programska
oprema davčne blagajne.
V času od uvedbe davčnih blagajn do danes je nastalo kar nekaj zelo ugodnih ponudnikov programske
opreme. Ena od takih je za potrebe Športne zveze Škofja Loka celo brezplačna. Ta je pod pogojem, da se
mesečno ne izda več kot 25 računov. Program teče na operacijskem sistemu android preko mobilnega
telefona. Nakup telefona je cenejši, kot pa bi bila obnova letne licence za staro programsko opremo.
Zato predlagam, da se stara oprema odpiše oz. vrne Zavodu za šport in se izvede nakup mobilnega
telefona v vrednosti od 150 € do 200 €. Telefon ne bo potreboval številke in »plačeval naročnine«, ampak
bo operativen kot blagajna lahko povsod, kjer bo imel dostop do wi-fi ja. Obstoječi tiskalnik je v dobrem
stanju in kompatibilen z novo programsko opremo.
Sekretar Športne zveze Škofja Loka
Aleš Murn

Odgovorna oseba za uporabo blagajne ŠZ
Domen Kosmač

Predlog SKLEPA : Športna zveza nabavi telefon, ki ga uporablja kot blagajno za gotovinska plačila.

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

www.zsport-skloka.si

From: INFO-OKS <info@olympic.si>
Sent: Thursday, February 7, 2019 12:24 PM
Subject: Status društva v javnem interesu
Spoštovani,
pozivamo vas, da vsa društva (in zveze društev), ki vam je bil priznan status društva v javnem
interesu na področju športa najkasneje do 31. 3. 2019 ministrstvu posredujete izpolnjene
obrazce, ki jih najdete v priponki:
1. Izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v
javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah
2. Poročili o delu za leti 2017 in 2018
3. Program dela za leto 2019 in 2020
Društvom, ki bodo v roku izpolnile svoje obveznosti, bo ministrstvo izdalo nove odločbe o
podelitvi statusa NEVLADNE OPRGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU.
Društvom, ki svojih obveznosti ne bodo izpolnile, bo ministrstvo izdalo odločbo s katero BO
ODVZELO STATUS DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU.
Vso pošto pošiljajte IZKLJUČNO na naslov: gp.mizs@gov.si
Prosimo vas, da svoje obveznosti izpolnite odgovorno, pravilno in pravočasno, da ne bo prišlo
do odvzema statusa.
Dodatne informacije v zvezi s statusom organizacije v javnem interesu na področju športa lahko
najdete na
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/nevladne_organizacije_v_javne
m_interesu_na_podrocju_sporta/

Olimpijski pozdrav!

F +386 1 230 60 20
E info@olympic.si
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
OLYMPIC COMMITTEE OF SLOVENIA – ASSOCIATION OF SPORTS FEDERATIONS
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.olympic.si

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

www.zsport-skloka.si

