ZAPISNIK
17. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (5. sestav) ki je bila
dne 20.11.2019 ob 18.00 uri v sejni sobi Športne dvorane Poden, Podlubnik 1c.
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Blaž Pipp, Ivan Hafner, Jože Hafner
Korespondenčno prisotni člani IO : Pavle Oblak, Jurij Demšar in Aleksandra Kavčič
Prisotni predsednik Nadzornega odbora Športne zveze (NO): Rudi Zadnik
Ostali prisotni: direktor Zavoda za šport Igor Draksler in sekretar ŠZ Aleš Murn
Predsednik ŠZ Blaž Pipp je pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red. Jože Hafner je predlagal še
obravnavo Pravilnika za športna priznanja, zato se doda 9. točka. Člani so soglasno sprejeli naslednji:
DNEVNI RED :
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje IO ŠZ
2. Pregled zapisnika 17. skupščine ŠZ
3. Predlog Letnega programa športa za leto 2020
4. Informacija o delitvi sredstev po LPŠ za 2019
5. Potek rekreacije pod okriljem Športne zveze
6. Prenehanje delovanja članice ŠZ oz. združitev dveh članic
7. Informacija o podelitvi priznanj mladim športnikom
8. Pobude in razno (atletski stadion)
9. Pravilnik za športna priznanja – dopolnitve
K 1. točki:
Po pregledu zapisnika so vsi člani IO soglasno sprejeli:
Sklep 1
Sprejme se zapisnik 16. seje Izvršnega odbora Športne zveze.
K 2. točki:
Po pregledu zapisnika 17. skupščine ŠZ so člani IO soglasno sprejeli:
Sklep 2
IO ŠZ se strinja z zapisom 17. skupščine in ga vzame na znanje.
K 3. točki:
Pri tej točki je direktor Zavoda za šport Igor Draksler objasnil predlog Letnega programa športa za leto
2020, kot ga bo na Občinski svet predlagal župan Radinja. Sredstva za dejavnost so se glede na preteklo
proračunsko leto zvišala za 9 % in znašajo 360.000 €, za investicije v športne objekte za 23 % ter znašajo
398.800 €. Sredstva za vrhunski šport so se nekoliko znižala (9%), povišala pa so se za šport starejših
(97%). Pri objektih je več sredstev za plačilo izgradnje novega nogometnega igrišča na Sv. Duhu, ŠD
Poden bo obnavljala prihodnje leto parket, Plezalni klub skupaj z Občino pripravlja nov plezalni center v
stari vojašnici. Klub je kandidiral tudi za sredstva Fundacije za šport. V naslednjem tednu naj bi LPŠ 2020
sprejel še Svet Zavoda za šport, predvideno sprejetje sledi na decembrski seji Občinskega sveta. Razpis
je planiran v februarju 2020.
Člani IO so soglasno sprejeli:
Sklep 3
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega programa športa v
Občini Škofja Loka za leto 2020.
K 4. točki:
Člani IO so se informirali o delitvi sredstev po LPŠ za 2019 za področje dejavnosti programov, za subvencijo
uporabnikov športnih dvoran in za investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
Po razpravi so člani IO soglasno sprejeli:
Sklep 4
Informacijo o delitvi sredstev so člani IO vzeli na znanje.
K 5. točki:
Člani so se informirali o poteku rekreacije pod okriljem Športne zveze od 2.9.2018 do konca leta 2019.
Sprejeli so:
Sklep 5
Informacijo o rekreaciji ŠZ so člani IO vzeli na znanje.
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K 6. točki:
Člani so se seznanili z združitvijo dveh strelskih društev in sprejeli
Sklep 6
Informacijo o pripojitvi Strelskega društva Kopačevina k Strelskemu društvu Škofja Loka so člani IO vzeli
na znanje.
K 7. točki:
Člani so se seznanili s podelitvijo priznanj mladim in sprejeli
Sklep 7
Informacijo o podeljenih priznanjih mladim za šolsko leto 2018/19 so člani IO vzeli na znanje.
K 8. točki:
Pri tej točki so se člani seznanili, da se je našel investitor za izgradnjo atletske steze v Škofji Loki. Občina
ima sedaj nalogo, da prouči možnosti lokacije postavitve objekta. Potrebna bo sprememba prostorskega
plana in če se pospešeno prične delo na tem področju, bo možna postavitev v dveh letih (eno leto študija
projekta, eno leto skrajšani postopek OPN). Na potezi je župan, predlagano mu je imenovanje odbora in
že konkretni vodja. Člani IO upajo in želijo, da se to uresniči.
Člani so sprejeli
Sklep 8
Naproša se župana, da čim prej pospeši korake za uresničitev postavitve atletske steze v naši občini.
K 9. točki:
Pri tej točki so člani pregledali Pravilnik o priznanjih in aneks sprememb. Podanih je bilo še nekaj razmišljan.
Sekretar pripravi popravke in predsednik nato skliče korespondenčno sejo na to temo. Pravilnik oz. aneks
se nato pošlje v obravnavo svetu zavoda. Popravki se bodo lahko upoštevali za podelitev priznanj za leto
2019.
Člani so sprejeli
Sklep 9:
Člani IO ŠZ se seznanijo s predlogi popravkov Pravilnika o športnih priznanjih in ga na korespondenčni seji
ponovno pregledajo ter podajo pripombe.

Sestanek se je zaključil ob 19.30 uri.
Zapisal Aleš Murn
Pregledal Blaž Pipp, predsednik Športne zveze

Zapisnik 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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