
 
Zapisnik 
 
16. seje Odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin  
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka ZA LETO 2014 
 
ki je bila 5. februarja 2015 v prostorih Zavoda za šport Podlubnik 1c. 
 
PRISOTNI: Avgust Hartman, Marjan Kalamar, Saška Benedičič Tomat, Pavle Oblak, Dušan Čater in po 
službeni dolžnosti Aleš Murn. 
 
Dnevni red 

1. Pregled zapisnika 15. seje Odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin 
2. Finančno poročilo podelitve v letu 2014 
3. Predlogi za podelitev najvišjih občinskih športnih priznanj za leto 2014 
4. Potek priprav podelitve za leto 2014 
5. Razno 

 
1. točka 
Podelitev za leto 2013 je bila lepo izpeljana v torek 25. marca 2014 v Sokolskem domu. Ob nastopih 
Glasbene šole Škofja Loka je Odbor za muzej športa pripravil zanimiv pogovor z g. Mirom Cerarjem in v 
preddverju dvorane tudi priložnostno razstavo. Prireditev je vodil Jure Svoljšak. 
 
2. točka 
Odbor se je seznanil s finančnim poročilom prireditve v letu 2014. Skupni strošek prireditve 3.534 € sta si 
razdelila Zavod za šport in Športna zveza. 
 
3. točka 
Pri pregledu predlogov za podelitev priznanj in svečanih listin je odbor sprejel naslednje predloge, ki jih 
predlaga v obravnavo in sprejem pristojnim organom Športne zveze in Zavoda za šport Škofja Loka. Pri 
tem je odbor upošteval že v preteklih letih podeljena priznanja. Sprejel je SKLEP : 
 

 Mladi perspektivni športniki (19 - 21 let)  

 in dobitniki priznanj v preteklosti  

     

1 2006 bronasta, 2007 zlata BERTONCELJ Sašo  

 2008-12 majolike, 2013 listina   Rezultat: gimnastika- konj z ročajem 

2  KAVČIČ Aleks Rezultat: rokomet 

3 2012 srebrna PIRC Alojzija 
Rezultat: kegljanje za slepe in 
slabovidne 

4  SVOLJŠAK Janez Rezultat: ledno plezanje 

5 2004 srebrna, 2009 zlata SVOLJŠAK Tone  

 2011 listina, majolike 2008,10,12   Rezultat: jadralno padalstvo 

6 2002 bron, 2003 sreb, 2005 zlata VIDMAR Maja  

 2007 listina, 6 majolik   Rezultat: športno plezanje 

7  HADŽIDAOV Aleksandar Perspektiven mladi strelec 

 
 Bronaste 5 + rezultat + donator  

     

8  DERLINK Andrej za delo v Društvu Rovtarji 

9  POSAVEC Jurij za delo v Društvu Partizan 

10  RUPNIK Jaka za delo v Društvu Utrip 

11  ŠINKO Valentin za delo v Društvu AMD 

12  ŠORN Gorazd za delo v Društvu Utrip 

13  JUHANT Igor - Mateja d.o.o. za sponzorstvo in donatorstvo 

 
 Srebrne 4 + rezultat + donator  

     

14 2010 bron KOS Rasto za delo v Kegljaškem društvu 



15  KRIŽAJ Domen za delo v Društvu Kondor 

16  PREVODNIK Franc za delo v Društvu Brlog 

17  ŠTIMAC Milenko za delo v Strelskem društvu 

 
 Zlati 2 + rezultat + donator  

     

18 2005 srebrna BENEDIČIČ Tomat Saška za delo v Društvu Partizan 

19  BUDEN Bojan za delo v Balinarskem društvu 

20  LTH Castings d.o.o. za sponzorstvo in donatorstvo 

 
 Svečana listine 3 + rezultat  

     

21     2005 Janko srebrna DEMŠAR Frančiška in Janez za delo v strelskem društvu 

22 2003 zlata plaketa HARTMAN Avgust za delo v Košarkarskem klubu 

    

 Simbolično priznanje - velika majolika ob 60 letnici 

    

  Košarkarski klub Škofja Loka za 60 letno delovanje 

 
Predlog, ki ga bo Odbor upošteval v prihodnjem letu: NI 
Predlog, ki se bo obravnaval v prihodnje ob ponovni pravočasni kandidaturi: Kalamar Marjan 
Predlog, ki ne izpolnjuje pogojev po pravilniku: NI 
 
4. točka 
Potek priprave podelitve za leto 2014: 

- Podelitev bo v torek, 24. marca 2015 ob 19. uri v Sokolskem domu. Je že 
potrjeno ! ŠZ bo kandidirala na razpisu za sofinanciranje Sokolskega doma. 

- Za pripravo obrazložitev se zaprosi Jožeta Stanonika. 
- Za vodenje programa se zaprosi Jureta Svoljšaka in Gašperja Murna 
- Za postrežbo po podelitvi se v slični izvedbi kot v letu 2014 zaprosi Feliksa. 
- Na podelitev priznanj se poleg prejemnikov vabijo še predlagatelji, poimensko 

predsedniki društev in klubov oz. njihovi namestniki in drugi predstavniki športa. 
Razpošlje se 140 – 150 vabil in javno objavi prireditev. 

- Predhodno se pridobi za dobitnike informacijo o njihovi prisotnosti oz. ob njihovi 
odsotnosti ime predstavnika za prevzem priznanja. 

- Majolike naroči Murn, plakete Kalamar, za zapis listine in okvirjanje se naprosi 
Jožeta Stanonika. 

- Bernik Matjaž pomaga pri izvedbi prireditve, poskrbi tudi za koordinacijo z 
Glasbeno šolo, Odborom za muzej športa, fotografiranje, dekoracijo … 

 
Služba uskladi in pripravi program prireditve, ki vsebuje : 

1. Vsak obiskovalec poleg obrazložitve nagrajencev prejme brošuro OMŠ   
2. Nastope Glasbene šole Škofja Loka 
3. Predstavitev brošure zbiranja muzealij in priložnostne razstave Odbora za muzej športa 
4. Pozdrav predsednika Športne zveze – Blaž Pipp 
5. Pozdrav predsednika Odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin – Pavle Oblak 
6. Podelitev priznanj v več sklopih 
7. Skupinsko fotografiranje, povabilo na ogled gimnastičnega nastopa mladih ŠD Partizan in ogled 

priložnostne razstave Odbora za muzej športa. 
8. Pogostitev 

 
Zapisal         Predsednik Odbora 
Aleš Murn       Pavle Oblak 
 
 
 
V vednost:  
- člani odbora 
- zapisnik v potrditev članom IO Športne zveze in Svetu Zavoda za šport 
 


