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ZAPISNIK 

17. SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA,  
 
ki je bila v četrtek 21. marca 2019 ob 18. uri v mali dvorani Športne dvorane Trata, Škofja Loka. 
 
Na skupščino je bilo povabljenih 59 klubov in društev, od tega je bilo ob 18. uri prisotnih 21 članic. Ob 18.10 
je bilo prav tako prisotnih 21 članic in skupščina je lahko, glede na zagotovljeno sklepčnost, pričela z delom. 
Naknadno se je zasedanju skupščine pridružil še en predstavnik društva, tako da je bilo končno število 
udeležencev skupščine 22. 
 
Prisotni klubi in društva: 
Atletski klub Škofja Loka, Avto moto društvo Škofja Loka, Balinarski klub Loka 1000, Balinarsko  društvo 
Trata, Društvo Tek štirih mostov, Društvo učiteljev in trenerjev smučanja Škofja Loka, Društvo upokojencev 
Škofja Loka, Društvo za prosto letenje LET, Futsal klub Stripy, Jadralni klub Loka Timing, Košarkarski klub 
Škofja Loka, Namiznoteniški klub Škofja Loka, Odbojkarski klub Lubnik, RD Urbanscape Loka, Smučarski 
klub Alpetour, Strelsko društvo Kopačevina, Strelsko društvo Škofja Loka, Športno društvo Brlog, Športno 
društvo Kondor, Športno društvo Partizan, ŠD Polet Sv. duh-Virmaše, ŠD Pungart. 
 
Poleg predstavnikov klubov in društev so bili na skupščini prisotni: Blaž Pipp predsednik Športne zveze, 
Janko Platiša član Nadzornega odbora Športne zveze, člani izvršnega odbora Športne zveze: Jurij Demšar, 
Ivan Hafner, Jože Hafner, Aleksandra Kavčič; Igor Draksler direktor Zavoda za šport Škofja Loka, Aleš Murn 
sekretar ŠZ, člani Sveta Zavoda za šport: Matek Jaka in Kosmač Domen (vodja programa Zlati sonček); 
poročevalec Odbora za tek štirih mostov: Igor Drakulič; drugi vabljeni sodelavci zveze : Marjan Kalamar in 
Jure Štancer.  
 
Skupščino je otvoril predsednik Športne zveze Blaž Pipp, ki je najprej pozdravil vse prisotne.  
 
Ad.1. – Prisotnim je predlagal sprejem poslovnika o delu 17. skupščine, saj je sprejem akta potreben za 
nemoteno delo skupščine ŠZ. 
 
Sklep  
Navzoči pooblaščenci na Skupščini so soglasno sprejeli Poslovnik o delu 17. skupščine Športne zveze 
Škofja Loka v predlagani obliki in vsebini. 
 
 
Ad.2. – Blaž Pipp je nato navzočim predlagal izvolitev organov Skupščine in jih dal navzočim predstavnikom 
na Skupščini v javno glasovanje za sprejem in sicer: 
- tri člane delovnega predsedstva: predsednik dr. Jože Hafner, člana: Marko Terkaj in Tomaž Zorman  
- tri člane verifikacijske komisije: predsednik Jurij Demšar, člana: Gregor Kamin in Gregor Balažič 
- dva overovatelja zapisnika: Damjan Sofronievski in Jurij Štancer 
- zapisnikarico: Aleksandra Kavčič. 
 
Sklep  
Navzoči predstavniki na Skupščini so soglasno potrdili predlagane člane v organe Skupščine. 
 
Delo je takoj po imenovanju prevzel delovni predsednik dr. Jože Hafner z obema članoma delovnega 
predsedstva. 
 
Ad.3. - Poročilo verifikacijske komisije 
Verifikacijska komisija je ob 18. in 18.10 preverila prisotnost in ugotovila, da je na seji prisotnih 21 članic 
Športne zveze. Po Poslovniku o delu skupščine Športne zveze je bila s tem skupščina sklepčna in je ob 
18.10 lahko začela z delom. 

http://www.zsport-skloka.si/
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Delovni predsednik je podal predlog DNEVNEGA REDA v obravnavo in odločanje 
 

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. Razrešitev člana IO in podaljšanje mandatov članom organov ŠZ 
       12. Program dela ŠZ za leto 2019 – 2020 
       13. Razno 

       a. Vprašanja in pobude članov Skupščine.  
 

Sklep  
Navzoči predstavniki na Skupščini so sprejeli dnevni red 17. Skupščine Športne zveze Škofja Loka. 
 
Pred pričetkom skupščine so svoje delovanje predstavile članice Športne zveze in sicer : 

- Društvo upokojencev Škofja Loka: predstavitev je pripravil in predstavil Ivan Hafner 
- Strelsko društvo Škofja Loka: predstavitev je pripravil in predstavil Janko Platiša 
- Odbojkarski klub Lubnik: predstavitev je pripravil in predstavil Gregor Kamin 

 
 
Ad.4. - Potrditev zapisnika in izvajanje sklepov 16. Skupščine ŠZ 
Delovni predsednik je dal v obravnavo zapisnik 16. skupščine ŠZ Škofja Loka. Ker ni bilo pripomb na 
zapisnik, se je točka dala na glasovanje.  
 
Sklep 1 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela zapisnik 16. skupščine ŠZ Škofja Loka v predlaganem besedilu.  
 
 
Ad.5. - Poročilo o delu Izvršnega odbora ŠZ v obdobju oktober 2016 – marec 2019  
Poročilo nam je predstavil Blaž Pipp. V obdobju od oktobra 2016 do marca 2019 je imel Izvršni odbor ŠZ 
16 sej, od tega 7 rednih sej in 9 dopisnih sej. Podrobnejše teme posameznih sej so bile predstavljene v 
gradivu, ki je bilo pripravljeno za skupščino. 
 
Sklep 2 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Poročilo o delu IO ŠZ v obdobju okt 2016 – mar 2019.  
 
 
Ad.6. - Poročilo o uresničevanju programa športne rekreacije  
Poročilo o uresničevanju programa športne rekreacije so članice prejele že v gradivu ob vabilu na 
skupščino. Skrajšan povzetek poročila je podal sekretar Športne zveze Aleš Murn, ki je poudaril da Športna 
zveza Škofja Loka organizira in izvaja različne športno rekreativne programe in vadbe, ki so namenjeni 
najbolj široki populaciji občanov. Najobširnejši program, ki ga Športna zveza neprekinjeno izvaja, je v letu 
2018 izveden že 41. leto program Mali sonček, program za predšolske otroke s plavalnimi tečaji. Po 

http://www.zsport-skloka.si/
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obdobju neprekinjenega izvajanja mu v letu 2018 sledi 38. izvedba Športno rekreacijskih iger na območju 
upravne enote Škofja Loka ter razna rekreacijska tekmovanja v dvoranah in na prostem. 
Zveza organizira tekom leta nekje 45 različnih tekmovanj v 18 do 20 športnih panogah. V pretekli sezoni 
se jih je udeležilo 397 ekip, udeleženih pa je bilo nekje 2.150 posameznikov. 
 
Sklep 3 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Poročilo o uresničevanju programa športne rekreacije v sezoni 
2017/18. 
 
 
Ad.7. – Analiza delovanja klubov in društev v letu 2017 
Analizo nam je na kratko podal Igor Draksler. Podrobna vsebina poročila o delovanju športnih klubov in 
društev v občini Škofja Loka, ki so v letu 2017 prejela proračunska sredstva, je natančno predstavljena v 
gradivu, predloženem za skupščino. Poročilo vsebuje zbrane ključne podatke, ki jih klubi sami podajo v 
svojem letnem poročilu. 
V razpravi na poročilo sta bili postavljeni dve vprašanji in sicer: 
- Janka Platišo je zanimalo, ali se bo res dosledno izvajalo, da če klubi in društva ne bodo oddali poročila 
o delu v letu 2018 pravočasno do predpisanega roka 30. 3. 2019, ali bodo res s tem izgubili pravico do 
prejema finančnih sredstev iz občinskega proračuna. Draksler je potrdil, da se bo striktno tega držal in da 
bo v primeru nepravočasne oddaje poročila klub ali društvo za kar 2 leti neupravičen/o do prejema sredstev 
iz občinskega proračuna. 
- Gregor Kamin je izpostavil vprašanje glede možnosti zaposlitve preko občine za diplomanta Fakultete za 
šport. Draksler je omenil opravljanje pripravništva, kot edino možnost zaposlitve za takšen kader. 
 
Sklep 4 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Poročilo o analizi delovanja klubov in društev v letu 2017. 
 
 
Ad.8. – Poročila odborov ŠZ 

- 1.Poročilo Odbora za muzej športa: Marjan Luževič je bil odsoten, poročilo je bilo podano v gradivu 
za skupščino. Poročevalca pa sta bila Ivan Hafner in Domen Kosmač.  

- 2.Poročilo Odbora za športna priznanja: Saška Benedičič Tomat je poročilo pripravila, na skupščini 
pa ga je prebral Aleš Murn.  

- 3.Poročilo Odbora teka štirih mostov: pripravil in prebral ga je Igor Drakulič 
 

1. V poročilu so predstavljene aktivnosti Odbora za muzej športa:  
- Po otvoritvi muzejske zbirke o športu, ki je bila 20. 12 2017, odbor nadaljuje z zbiranjem gradiv – 
predmete in dokumente je v letu 2018 prispevalo le 6 darovalcev. 
- Opravljen je bil video in avdio posnetek pogovora s tremi veterani športa. 
- Zavod za šport je naročil izdelavo spletne strani, kjer bodo objavljeni zbrani dokumenti in prispevki 
o zgodovini športa v Škofji Loki. Odbor za muzej športa sodeluje pri urejanju tega podatkovnega vira. 
- Zavod za šport je uredil prenos zbranega gradiva in predmetov o zgodovini športa na Loški muzej, 
ki je predmete kot upravljalec uradno evidentiral, arhiviral in jih tudi razstavlja. 
- Odbor je v letu 2018 predlagal, dosegel obeležje dr.Frana Jesenka v Aleji zaslužnih Ločanov in 
tudi sodeloval na odkritju kipa dr. Franu Jesenku 4.12.2018. 
Odbor bo z delom nadaljeval tudi v prihodnje, ob tem pa si želi, da bi tudi športniki v Škofji Loki sledili lanski 
odločitvi Bojana Križaja, ki je vse športne trofeje dal na ogled obiskovalcem tržiškega muzeja smučanja. Iz 
omare v domači hiši jih je dal širokemu krogu občinstva in jih s tem vrnil med svoje občudovalce.  
V razpravi na Poročilo Odbora za muzej športa so se vključili Ivan Hafner, Domen Kosmač in predstavnik 
Društva LET Jurij Franko.  
- Ivan Hafner je pohvalil delo odbora, izpostavil veliko zbranega materiala/gradiva, za premalo ponujenega 
prostora na Loškem gradu. Apelira na novega župana, da bi pridobili dodaten prostor, ker s tem bi v muzeju 
športa lahko razstavili še veliko eksponatov in tudi odbor bi dobil nov zagon za zbiranje novih eksponatov. 
- Domen Kosmač nas je informiral, da se pripravlja spletna stran, na kateri bodo predstavljeni vsa društva, 
tekmovalci in organizatorji tekmovanj, ki so prispevali kakršnokoli gradivo za v muzej športa. Povabi vse 
prisotne k ogledu te spletne strani.  
- Jurij Franko pa je izpostavil nekonsistenčnost Odbora in sicer zato, ker nihče od članov Odbora za muzej 
športa ni prišel v njihovo društvo nič pogledat, vprašat… Namesto tega so spraševali ljudi naokrog. Zato 
ne podpira Poročila Odbora za muzej športa. 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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2. V poročilu so predstavljene aktivnosti Odbora za športna priznanja: 
Konec leta 2017 je Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin na področju športa prejel 28 
predlogov za priznanja. Na prireditvi 20.3.2018 v Sokolskem domu je nagrade za leto 2017 prejelo 26 
kandidatov (od 28 predlogov). 
V letu 2017 je bilo podeljenih tudi 113 malih plaket za športne dosežke mladih športnikov, v letu 2018 je le 
teh bilo 162.  
Odboru za priznanja, plakete in svečane listine je v letu 2018 potekel mandat. Izvršni odbor Športne zveze 
in Svet Zavoda za šport sta istemu odboru (Marjan Kalamar, Dušan Čater, Pavle Oblak, Avgust Hartman 
in Saška Benedičič Tomat) podelila še en mandat za obdobje 2019 – 2022. Odbor je na sestanku 29.1.2019 
za predsednico Odbora za priznanja za obdobje 2019 – 2022 soglasno imenovalo Saško Benedičič Tomat.  
Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin je po pregledu 19 prijav sprejel predlog za najvišja 
občinska športna priznanja za leto 2018. Soglasno so bili sprejeti vsi predlogi in 26.3. 2019 v Sokolskem 
domu tudi podeljeni. 
 
3. V poročilu Odbora teka štirih mostov je bilo zapisano, da so ocenili, da so v Škofjo Loko v obeh dneh 
Teka štirih mostov v sezonah 2017-2018 skupaj privabili okrog 10.000 ljudi. Dopoldne in popoldne je teklo 
več kot 1.000 vrtčevskih in šolskih otrok, večernega teka se je udeležilo 1.300 tekačev vseh starosti, na 
startno-ciljnem prostoru, ob celotni progi, na prizorišču večernih koncertov pa je bilo skoraj 8.000 Ločanov, 
spremljevalcev, turistov in drugih obiskovalcev. Pridružili so se tudi programu RUN4UNITY. V povezavi s 
škofjeloškima kluboma Lions in Rotary je imela prireditev humanitarno noto, saj so s pomočjo obeh klubov 
omogočili tek slepim in slabovidnim, pa tudi članom lokalne terapevtske skupnosti za zasvojene starše in 
učencem Osnovne šole Jela Janežiča ter njihovim spremljevalcem – vseh skupaj je bilo skoraj 50. 1 EUR 
od vsakega udeleženca nočnega teka so namenili šolskim skladom vseh treh škofjeloških osnovnih šol. 
T4M se bo kot član Združenja za cestne in rekreativne teke pri AZS še naprej trudil ostati med najboljšimi 
cestnimi teki v Sloveniji, v naslednjih letih pa si bodo prizadevali privabiti do 2.000 udeležencev nočnega 
teka.  
 
Sklep 5 
Skupščina je (skoraj) soglasno potrdila in sprejela Poročila odborov Športne zveze. 
 
 
Ad.9 Finančna poročila za leta 2016, 2017 in 2018 ter poročilo Nadzornega odbora ŠZ 

- 1.Finančna poročila ŠZ za leta 2016-2018 je predstavil Aleš Murn 
- 2.Poročilo Nadzornega odbora je predstavil janko Platiša 

1. Finančno poročilo ŠZ za leta 2016, 2017 in 2018 je na kratko obrazložil Aleš Murn, ki je povedal, da je 
bilo finančno poslovanje za ta leta finančno uravnoteženo.  
2. Janko Platiša je poročal, da so člani Nadzornega odbora pregledali poročila ŠZ za leta 2016, 2017 in 
2018 ter opravili notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem ŠZ. Športna zveza zagotavlja 
podatke o svojem materialnem poslovanju v skladu z Zakonom o društvih, statutom zveze in drugo 
zakonodajo, katero moramo upoštevati pri poslovanju. Računovodske naloge opravlja zunanja sodelavka.  
ŠZ je v skladu z Zakonom o društvih in sprejetim pravilnikom o finančno materialnem poslovanju pripravila 
vsako leto bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izdelano poročilo za AJPES. Člani NO so vse te 
dokumente skupaj z vodstvom ŠZ pregledali, dodali nekaj splošnih navodil in jih z dodatnimi pojasnili 
predlagali v sprejem Izvršnemu odboru ŠZ. Opravljena je bila inventura osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja in popis denarnih sredstev. Ugotavljajo, da ŠZ posluje dobro in v okvirih, ki jih ima. Denarni tok 
je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot z obveznostmi. Poslovanje ŠZ je bilo skladno z veljavno zakonodajo 
in računovodskimi standardi. Zato NO skupščini ŠZ predlaga, da sprejme programski in finančni poročili za 
leta 2016, 2017 in 2018. 
Razprave na poročila ni bilo. 
 
Sklep 6 
Sprejmejo se Finančna poročila za leta 2016, 2017, 2018 s predlaganimi sklepi in poročilo Nadzornega 
odbora ŠZ. 
 
 
Ad.10. – Pravilnik o finančno materialnem poslovanju ŠZ in Poslovnik o delu ŠZ  
Nova pravilnika ŠZ je na kratko predstavil Blaž Pipp, ki je tudi apeliral na vsa društva in klube, ki teh dveh 
pravilnikov še nimajo sprejetih v svojih društvih/klubih, da to uredijo in sprejmejo čimprej. V celoti sta bila 
predložena gradivu za skupščino. 
Razprave na Pravilnik in Poslovnik ni bilo.  

http://www.zsport-skloka.si/
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Sklep 7 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela nova dokumenta Pravilnik o finančno materialnem poslovanju 
ŠZ in Poslovnik o delu ŠZ. 
 
 
Ad.11. – Razrešitev člana IO in podaljšanje mandatov članom odborov ŠZ 
Izvršni odbor ŠZ je po predhodni obravnavi na svoji seji, skupščini predlagal razrešitev člana IO ŠZ Tineta 
Radinjo, na podlagi njegove odstopne izjave zaradi nezdružljivosti funkcije člana IO ŠZ s funkcijo župana. 
Ravno tako je IO predlagal skupščini, da deluje IO ŠZ Škofja Loka do naslednjih volitev samo v šest članski 
sestavi (do sedaj v sedem članski sestavi). Vsi člani IO smo se s tem strinjali že na zadnji seji IO ŠZ. 
Predlagal je tudi, da se članom organov Športne zveze Škofja Loka mandat, ki bi potekel oktobra 2020 
podaljša za 5 mesecev oziroma do naslednje volilne skupščine, ki bo izvedena predvidoma marca 2021. 
Termini rednih letnih skupščin ŠZ so bili namreč iz dosedanjih oktobrskih terminov prestavljeni na konec 
marca zaradi možnega potrjevanja zaključnih finančnih poročil. 
 
Sklep 8  
Skupščina Športne zveze Škofja Loka na podlagi odstopne izjave razreši člana Izvršnega odbora Športne 
zveze Tineta Radinjo. 
Sklep 9  
Izvršni Odbor Športne zveze Škofja Loka do naslednjih volitev deluje v šest članski zasedbi. 
Sklep 10  
Skupščina Športne zveze Škofja Loka soglaša, da se članom organov Športne zveze Škofja Loka mandat, 
ki bi potekel oktobra 2020 podaljša za 5 mesecev oziroma do naslednje volilne skupščine (predvidoma v 
marcu 2021). 
 
 
Ad.12. – Program dela ŠZ za obdobje 2019 – 2020  
Program dela Športne zveze (v nadaljevanju ŠZ) je predstavil Blaž Pipp. Izpostavil je, da bo ŠZ pri svojem 
delovanju v letih 2019-2020 na področju športnih dejavnosti sledila smernicam, ki so bile začrtane že v 
preteklih letih in bo nadaljevala ter poskušala še izboljševati svojo dejavnost na vseh področjih. Ključna 
športna dogajanja bodo organizirana v okviru 39. in 40. jubilejnih Športno rekreacijskih iger, izvajala se 
bosta programa Mali sonček in program plavalnih tečajev za predšolske otroke. Organizirana bodo tudi 
druga rekreacijska turnirska in ligaška tekmovanja ter izvajale se bodo še nekatere druge oblike redne 
vadbe. Podrobnejši načrt vsako leto sprejme IO ŠZ.  
Finančna plana za leti 2019-2020 izhajata iz načrtovane višine prihodkov v višini 60.000 € in so določena 
v podobnem obsegu kot v letu 2017 in 2018. Večino prihodkov pričakujejo iz naslova financiranja športnih 
dejavnosti občine Škofja Loka iz javnih sredstev (razpis) ter iz vadnin, šolnin in štartnin iz športnih 
tekmovanj, ki jih organizirajo. Načrtujejo, da bodo del sredstev pridobili tudi s prijavami na razpisih 
Fundacije za šport, nekaj sredstev pa načrtujejo tudi iz naslova donacij in sponzorstev.  
ŠZ članarine svojim članicam še naprej ne bo zaračunavala, tako da do ŠZ njene članice nimajo nikakršnih 
finančnih obveznosti.  
Poslovanje Športne zveze bo v letih 2019-2020 finančno uravnoteženo. Tudi odhodki so zato načrtovani v 
višini načrtovanih prihodkov, podobno kot v preteklih letih. Največ sredstev bo šlo za izvedbo tekmovanj in 
plavalnih tečajev, za najem objektov, za promocijo, pokale in medalje. V kolikor bodo prilivi dopuščali, bo 
glede na dogovor z raznimi izvajalci naših programov potrebno nekaj sredstev nameniti tudi nakupu športne 
opreme. Vsako leto je potrebno nekaj sredstev nameniti tudi dogodku ob podelitvi priznanj najuspešnejšim 
športnikom ter računovodskim storitvam za Športno zvezo. 
Aktivnosti v načrtovanem obdobju bodo izvajali glede na odziv uporabnikov in članic, saj športne panoge 
lahko postanejo nezanimive, ali se zanimanje veča oziroma se porajajo nove oblike, ki jih skušamo uvajati 
v svoje delovanje.  
Športna zveza še naprej ostaja članica Olimpijskega komiteja Slovenije. 
 
Po predstavitvi se je vnela dinamična razprava.  
 
1. Odprl jo je Ivan Hafner, ki je izpostavil pomembnost investicij v športne objekte, da se sredstva s strani 
Občine nič ne povečujejo z leti, da so bila nekatera zunanja igrišča zgrajena praktično brez sofinanciranja 
s strani občine. Postavil je vprašanje, kako bi lahko skupščina ŠZ močneje pritisnila na povišanje postavke 
financiranja investicij s strani občine. Igor Draksler je odgovoril, da je investicija v nogometno igrišče Sveti 
Duh praktično zaključena, da občina za sofinanciranje športnih zunanjih površin/igrišč za obdobje  

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



