ZAPISNIK
5. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (5. sestav) ki je bila
dne 19.10.2017 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, Tine Radinja,
Pavle Oblak in Jože Hafner
Opravičeno odsotna članica IO : Aleksandra Kavčič
Prisotni predsednik Nadzornega odbora Športne zveze (NO) : Rudi Zadnik
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 4. seje IO ŠZ
2. Informacija vrednotenja športnih programov v občini za leto 2017
a. Dejavnost športa
b. Subvencija športnih dvoran
c. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov
3. Pregled in seznanitev z izvedenimi programi Športne zveze za sezono 2016/17
4. Podelitev priznanj mladim športnikom in obračun stroškov priznanj v letu 2017
5. Informacija o ustanovitvi delovne skupine za izgradnjo telovadnice OŠ Šk. Loka mesto
6. Razpis za sredstva Obvezne rezerve za nepredvidene situacije športnih programov
7. Informacije :
a. O pridobljenih sredstvih na Fundaciji za šport
b. Zaključni prireditvi programa '40 let MALEGA SONČKA'
c. O zavarovanju odgovornosti vaditeljev in trenerjev – primer ŠZ Ljubljana
d. O poteku 37. Športno rekreacijskih iger
e. Sprejemu svetovne prvakinje Mance Notar
8. Pobude in razno
K 1. točki:
Člani so pregledali zapisnik 4. seje IO Športne zveze. Zapisnik se v 7. točki dopolni in se mu doda besedilo:
»Predsednik NO Rudi Zadnik opomni, da je potrebno izdelati manjkajoče pravilnike Športne zveze, ki so
po statutu zveze potrebni.«
Sekretar pove, da je osnutke od predsednika NO že prejel in so v pripravi. Prav tako člani IO opozorijo, da
še niso prejeli v pregled Pravilnik o priznanjih športnikom. Predlagajo tudi, da ga pregledajo člani Sveta
zavoda. Po omenjenih pripombah so člani IO soglasno sprejeli:
Sklep 1
Sprejme se zapisnik 4. seje Izvršnega odbora Športne zveze, skupaj z dopolnitvijo, sprejete na 5. seji IO.
K 2. točki:
Igor Draksler je podal informacijo glede vrednotenja športnih programov v občini za leto 2017. Omenil je,
da je sredstev nekoliko več, kot preteklo leto, da so nekatere dejavnosti (ženski rokomet) v težavah in da
je vrednotenje programov potekalo po novih merilih. Zaznati je pri nekaterih panogah podhranjenost, pri
drugih precenjenost. V nadaljevanju je podal še informacijo glede delitve subvencije uporabnikom športnih
dvoran in delitve sredstev na področju investicijskega vzdrževanja športnih objektov.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni in ugotovljeno je bilo:
- Za investicijsko vzdrževanje športnih objektov bo nujno potrebno dvigniti javna sredstva. To
področje je precej zapostavljeno in športna infrastruktura je krepko podhranjena glede na potrebe
občanov in tudi v primerjavi z občinami po državi.
- Že v preteklosti je bilo na občinskem svetu predstavljeno, da je potrebno za dejavnost nameniti
360-380.000 € in da je nesprejemljivo, da se proračunska sredstva tako zelo zelo počasi dvigajo.
Analizo in gradivo, ki ga je pripravil za občinski svet takratni predsednik ŠZ Ivan Hafner sekretar
posreduje vsem članom IO.
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Glede na spremljanje dejavnosti tekom leta je direktor zavoda povedal, da je šla delitev sredstev
po novih merilih v pravo smer, da bodo sredstva porabljena v celoti brez vračil, da pa bo potrebno
nekatere procente LPŠ v prihodnje popraviti glede na letošnjo prakso. Prav tako je povedal, da
sredstva klubi in društva s stalno dejavnostjo v občini dobivajo sproti in ne šele po sprejemu delitve
na občinskem svetu.
Po končani razpravi so člani IO sprejeli:
-

Sklep 2
Člani IO ŠZ prejmejo analizo in gradivo za povečanje javnih sredstev za šport, ki ga je v letu 2007 prejel
občinski svet, ki jo posreduje sekretar ŠZ.
Sklep 3
Prisotni so informacijo o dodeljenih javnih sredstvih za šport v letu 2017 vzeli na znanje.
K 3. točki:
Člani so bili seznanjeni z izvedenimi rekreacijskimi programi Športne zveze za sezono 2016/17, ki jih
koordinira in s pomočjo zunanjih sodelavcev izvaja sekretar. Sezona je bila uspešna z več kot 50 izvedenimi
različnimi tekmovanji v 21 panogah. Sodelovalo je 293 ekip in 2.067 udeležencev.
Prisotni so informacijo o programih Športne zveze za sezono 2016/17 vzeli na znanje.
K 4. točki:
Prisotni so se seznanili s podelitvijo priznanj mladim športnikom in obračunom stroškov priznanj v letu 2017.
Izražena je bila ideja, da bi se vsi prejemniki plaket in svečanih listin v prihodnje objavili v brošuri, za kar bi
moral sodelovati z zvezo tudi Zavod za šport. Informacija se je vzela na znanje.
K 5. točki:
Tine Radinja je prisotne seznanil o ustanovitvi delovne skupine za izgradnjo telovadnice OŠ Šk. Loka
mesto. Skupina se je že sestala in je v fazi iskanja projektne rešitve.
Ivan Hafner pove, da sta Športna zveza in Zavod za šport v letu 2010 imenovala Odbor za športne objekte
2011 – 2016, kateremu je sam predsedoval. Glede na zadane naloge ostaja odprto področje : telovadnica
pri OŠ Škofja Loka mesto ter urejanje nogometnega igrišča v Puštalu in na Svetem Duhu. Ker je obdobje,
za katerega je bil odbor imenovan končano, je IO na predlog predsednika odbora Ivana Hafnerja sprejel
Sklep 4
Sprejme se ugotovitveni sklep, da je s koncem leta 2016 prenehal z delovanjem Odbor za športne objekte
2011 – 2016. IO ŠZ predlaga Svetu zavoda za šport, da tudi on sprejme razrešitev odbora.
V nadaljevanju te točke je bila podana informacija glede urejanja nogometnih igrišč na Svetem Duhu. Ob
utemeljeni pripombi, da se je premalo naredilo v smeri pridobitve 400 m steze za atletiko in da tudi občina
nima trenutno nikjer prostora za umestitev v prostor 400 m atletska steza, ki je nujno potrebna za osnovni
atletski trening teka, se je soglasno sprejel
Sklep 5
Izvršni odbor Športne zveze daje pobudo na Občino Škofja Loka, da v prostorskem planu (OPN) poišče
možnost umestitve 400 m steze za atletiko. Pri tem naj ji pomaga Zavod za šport s strokovnimi nasveti, ki
tako stezo lahko združuje z različnimi dejavnostmi, ki niso samo »nogometne«.
K 6. točki:
Direktor Zavoda za šport je seznanil prisotne o razpisu za sredstva obvezne rezerve za nepredvidene
situacije športnih programov. Pričakujejo se vloge, da bodo javna sredstva v višini 8.000 € tudi pravilno
porabljena. Informacija se je vzela na znanje.
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K 7. točki:
Vodstvo Športne zveze se je seznanilo z informacijami o :
a. Pridobljenih sredstvih na Fundaciji za šport
b. Zaključni prireditvi programa '40 let MALEGA SONČKA'
c. Zavarovanju odgovornosti vaditeljev in trenerjev – primer ŠZ Ljubljana
Pri tej informaciji so navzoči sprejeli
Sklep 6
Predsednik in sekretar ŠZ pripravita vprašalnik za društva, če so pripravljena sodelovati v skupnem projektu
zavarovanja odgovornosti vaditeljev in trenerjev za sezono 2018/19.
d. Poteku 37. Športno rekreacijskih iger
e. Sprejemu svetovne prvakinje Mance Notar
K 8. točki:
Predsednik NO Rudi Zadnik prosi predsednika Odbora za muzej športa, Marjana Luževiča, da se ob
prihajajoči otvoritvi muzejske sobe na Loškem gradu pripravi kratko poročilo o delu odbora in plan delovanja
odbora v prihodnje. Vsi člani so se s predlogom strinjali in predlagali, da se g. Luževiča povabi na naslednjo
sejo IO.

Seja se je zaključila ob 20.00 uri
Zapisal Aleš Murn
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
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