
 

 

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

 

ZAPISNIK  
 

4. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport 
(5. sestav) ki je bila 13.4.2017 ob 18,30. uri v sejni sobi Športne dvorane Poden, Podlubnik 1c. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO) : Blaž Pipp, Jurij Demšar, Aleksandra Kavčič in Jože 
Hafner. 
Opravičeno odsotni člani IO : Ivan Hafner, Tine Radinja in Pavle Oblak 
Prisotni člani Nadzornega odbora Športne zveze (NO) : Janko Platiša, Rudi Zadnik in Vlado Podviz. 
Ostali prisotni : Igor Draksler (direktor Zavoda za šport) 
 
Predsednik ŠZ Blaž Pipp je pozdravil vse prisotne, predlagal je in člani so soglasno sprejeli  
 
DNEVNI RED : 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje IO ŠZ 
2. Pregled in potrditev zapisnikov 2. in 3. dopisne seje IO ŠZ 
3. Finančno poročilo Športne zveze za leto 2016 
4. Rekreacijska tekmovanja 2016/2017 
5. Informacija o prijavah na javni razpis za sredstva v letu 2017 
6. Informacije : 

a. Bloudkovo priznanje Ivanu Hafnerju 
b. Kandidatura ŠZ na razpis Fundacije za šport 
c. Zapisnik Odbora za izvedbo 37.ŠRI 
d. Zapisnik Odbora za podelitev priznanj 

7. Pobude in razno 
 
 
K 1. točki: 
Člani so pregledali zapisnik 1.seje IO Športne zveze. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato so soglasno sprejeli 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 1. seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 2. točki: 
Člani so pregledali zapisnika 2. in 3. dopisne seje IO Športne zveze. Na zapisnika ni bilo pripomb in zato 
so soglasno sprejeli 
Sklep 2 
Sprejmeta se zapisnika 2. in 3. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 3. točki: 
Člani so pregledali Finančno poročilo Športne zveze za leto 2016. Poročilo je članom predstavil predsednik 
in po krajši razpravi so člani IO soglasno sprejeli 
Sklep 3 

V letu 2016 ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.974 € bo namenjen izvedbi programov 

Športne zveze v letu 2017.  

Sklep 4 

Izvršni odbor Športne zveze soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v 

potrditev. 

 
K 4. točki: 
Prisotni so se seznanili z realizacijo, potekom rekreacijskih tekmovanj pod okriljem zveze za sezono 
2016/17 in planiranimi aktivnostmi do jeseni. Informacijo so vzeli na znanje. 
 
K 5. točki: 
Direktor Zavoda za šport je seznanil prisotne o prijavah na javni razpis za sredstva v letu 2017. 
Člani so sprejeli 
Sklep 5 
Strokovni svet Zavoda za šport se je seznanil o poteku prijav na javni razpis za občinska sredstva v letu 
2017 za šport. 

http://www.zsport-skloka.si/
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K 6. točki: 
Vodstvo Športne zveze se je seznanilo z informacijami o prejetem Bloudkovem priznanju Ivanu Hafnerju, 
kandidaturi Športne zveze na razpis Fundacije za šport, z zapisnikom Odbora za izvedbo 37.ŠRI in 
zapisnikom Odbora za podelitev priznanj za leto 2016. 
 
K 7. točki: 
Aleksandra Kavčič je izpostavila slabo stanje mrež za odbojko v OŠ Ivana Groharja in jo zanima kdo je 
odgovoren za nabavo novih. Napoti se jo k vodstvu šole. 
Daje tudi pobudo, da se v pravilnik o priznanjih mladih priznanje podeli za uvrstitev med prve štiri v državi. 
Po razpravi člani IO ŠZ predlagajo, da se vsem članom pošlje pravilnik in da nanj pripravijo pripombe. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 20.30 uri 
Zapisal Igor Draksler 

Predsednik ŠZ: Blaž Pipp 
 

 

 

 

 

 

Zapisnike v vednost prejemajo po elektronski pošti : 

- Člani IO, NO in DK Športne zveze 

- Člani Sveta Zavoda za šport 

- Vodje športnih programov 

- Direktor Zavoda za šport 

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

