
  

 

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

ZAPISNIK 

18. SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA,  
 
ki je bila v četrtek 21. oktobra 2021 ob 18. uri v mali telovadnici Športne dvorane Trata, Škofja Loka. 
 
 
Na skupščino so bili povabljeni vsi člani ŠZ - vseh 58 klubov in društev, od tega je bilo ob 18. uri prisotnih 
25 pooblaščenih oseb društev Športne zveze. Zaradi nezagotovljene sklepčnosti skupščine, smo si najprej 
ogledali nekaj športnih filmskih zapisov. 
 
 
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 upokojencev Škofja Loka, Ekstremni športni klub Mungo, 
Floorball klub Insport, Jadralni klub Loka Timing, Košarkarski klub Škofja Loka, Namiznoteniški klub Škofja 
Loka, ŠD Nogometna pola Škofja Loka, Nogometni klub Ločan, Planinsko društvo Škofja Loka, Plezalni 
klub Kinezis, Rokometno društvo Urbanscape Šk.Loka, Smučarski klub Alpetour, Strelsko društvo Škofja 
Loka, Športno društvo Brlog, Športno društvo Cvetka Golarja, Športno društvo Kondor, Športno društvo 
Matrica gym, Športno društvo Partizan, ŠD Podlubnik, ŠD Polet Sv. duh-Virmaše. 
 
 
Poleg predstavnikov klubov in društev so bili na skupščini prisotni: Blaž Pipp predsednik Športne zveze, 
Rudi Zadnik član Nadzornega odbora Športne zveze, člani izvršnega odbora Športne zveze: Jurij Demšar, 
Jože Hafner in 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 in 
poročevalec Odbora za tek štirih mostov) predsednik Odbora za muzej športa: Marjan Luževič.  
 
Skupščino je otvoril predsednik Športne zveze Blaž Pipp, ki je najprej pozdravil vse prisotne in jih prosil, 
da sprejmejo poslovnik o delu 18. skupščine, saj je sprejem akta potreben za nemoteno delo skupščine 
ŠZ. 
 
Sklep  
Navzoči predstavniki na Skupščini so soglasno sprejeli Poslovnik o delu 18. skupščine Športne zveze 
Škofja Loka v predlagani obliki in vsebini. 
 
 
Ad.2. – Blaž Pipp je nato podal predlog za 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 Jurij Štancar  
- tri člane verifikacijske komisije, ki so tudi člani volilne komisije: predsednik Rudi Zadnik, člana: Jože 
Kordiš in Žiga Škufca 
- dva overovatelja zapisnika: Damjan Sofronievski in Majda Bertoncelj 
- zapisničarka: Aleksandra Kavčič. 
 
Sklep  
Navzoči predstavniki na Skupščini so soglasno sprejeli predlagane člane v organe Skupščine. 
 
Delo je takoj po imenovanju prevzel delovni predsednik dr. Jože Hafner z obema članoma delovnega 
predsedstva in prosil verifikacijsko komisijo za ugotovitev sklepčnosti. 
 
Ad.3. - Poročilo verifikacijske komisije 
Predsednik verifikacijske komisije Rudi Zadnik je prebral poročilo verifikacijske skupine. Glede na to, da 
se je Skupščina ŠZ pričela z 20 minutno zamudo, smo se dogovorili, da bomo sprejemali sklepe s 30 
minutno zamudo, kar je v skladu s 19. členom statuta Športne zveze, da bo Skupščina sklepčna po 30 
minutah, saj je na Skupščini prisotnih več kot 1/3 članov (25 članic) s tem lahko Skupščina sprejema 
sklepe in nadaljuje s svojim delom. 
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Delovni predsednik je podal predlog DNEVNEGA REDA v obravnavo in odločanje 
 

DNEVNI RED : 
 

1. Sprejem Poslovnika o delu 18. 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 17. Skupščine ŠZ 
       5. Poročilo o delu IO ŠZ v obdobju okt 2019 – 2021 
       6. Poročilo o uresničevanju športnih programov ŠZ za 2019 in 2020 
       7. Letni program športa in financiranje klubov in društev za 2019 - 2021 
       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. Finančni poročili za leti 2019, 2020 in poročili Nadzornega odbora ŠZ 
       10. Predlog spremembe 17. člena statuta Športne zveze Škofja Loka 
       11. Razrešnica starih organov in volitve novih organov ŠZ: predsednika in podpredsednika ŠZ, člane 

Izvršnega odbora ŠZ, člane Nadzornega odbora, člane Disciplinske komisije 
       12. Program dela ŠZ za leto 2021 – 2025 bo novo izvoljeni predsednik podal naknadno. 
       13. Razno 

       a. Vprašanja in pobude članov Skupščine.  
 

Sklep  
Navzoči predstavniki na Skupščini so sprejeli dnevni red 18. Skupščine Športne zveze Škofja Loka. 
 
 
Ad.4. - Potrditev zapisnika in izvajanje sklepov 17. Skupščine ŠZ 
Delovni predsednik je dal v razpravo zapisnik 17. Skupščine ŠZ Škofja Loka. Ker ni bilo pripomb na 
zapisnik, se je točka dala na glasovanje.  
 
Sklep 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela zapisnik 17. Skupščine ŠZ Škofja Loka v predlaganem 
besedilu.  
 
 
Ad.5. - Poročilo o delu Izvršnega odbora ŠZ v obdobju 2019 – 2021  
Poročilo nam je predstavil predsednik ŠZ Blaž Pipp. V obdobju od marca 2019 do oktobra 2021 je imel 
Izvršni odbor ŠZ 9 sej, od tega samo 3 redne in kar 6 dopisnih sej. Podrobnejše teme posameznih sej so 
bile predstavljene v gradivu, ki je bilo pripravljeno za Skupščino. 
 
Sklep 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Poročilo o delu IO ŠZ v obdobju 2019 – 2021.  
 
 
Ad.6. - Poročilo o uresničevanju športnih programov ŠZ za 2019 in 2020 
Poročilo o uresničevanju športnih programov ŠZ so članice prejele že v gradivu ob vabilu na skupščino. 
Skrajšan povzetek poročila je podal sekretar Športne zveze Aleš Murn, ki je poudaril da je Športna zveza 
Škofja Loka organizirala in izvajala različne športno rekreativne programe in vadbe, ki so namenjeni 
najbolj široki populaciji občanov ter plavalne tečaje za najmlajše. Najobširnejši program v letu 2019 so 
bile 39. Športno rekreacijske igre. Pri programih za mlade pa se je v letu 2019 v celoti neprekinjeno 
izvedel že 42. leto program Mali sonček, program za predšolske otroke skupaj s plavalnimi tečaji. Tudi v 
letu 2020 se je izvajal, vendar ne v celoti.  
Izvedla so se tudi razna rekreacijska tekmovanja v dvoranah in na prostem. 
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Leto 2020 je bilo na področju rekreacije pod okriljem ŠZ precej drugačno, odvisno od stanja epidemije. 
Kolikor pa je ta dopuščala, pa je bilo še kar uspešno. 40. (jubilejne) Športno rekreacijske igre so bile žal 
prestavljene v 2021. S plavalnimi tečaji za mlade pa je bilo primorano zaključiti že v začetku marca 2020 
zaradi Covid-19. 
 
Sklep 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Poročilo o uresničevanju športnih programov ŠZ za leti 2019 in 
2020. 
 
 
Ad.7. – Letni program športa in financiranje klubov in društev za obdobje 2019 - 2021 
Poročilo nam je na kratko podal direktor Zavoda za šport Igor Draksler. Podrobna vsebina poročila o 
delovanju športnih klubov in društev v občini Škofja Loka, ki so v obdobju 2019 do 2021 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. 
 
Sklep  
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Letni program športa in poročilo o financiranju klubov in društev 
za obdobje 2019 – 2021. 
 
 
Ad.8. – Poročila odborov ŠZ 

- 1.Poročilo Odbora za muzej športa: Poročevalec je bil predsednik Odbora Marjan Luževič. 
Poročilo je bilo podano v gradivu za skupščino.  

- 2.Poročilo Odbora za športna priznanja: Poročevalka je bila predsednica Odbora Saška 
Benedičič Tomat. Poročilo je bilo podano v gradivu za skupščino.  

- 3.Poročilo Odbora teka štirih mostov: Poročilo, ki je bilo podano v gradivu za skupščino, je 
namesto predsednika Igorja Drakuliča prebral član Odbora Domen Kosmač. 
 

1. V poročilu so predstavljene aktivnosti Odbora za muzej športa:  
V letu 2019 
- Odbor je z Loškim muzejem vodil pogovore o nadaljnji širitvi in posodobitvi zbirke o športu v 

 Loškem muzeju. 
- Odbor je trem OŠ v Škofji Loki poslal obsežen anketni vprašalnik o športu na šoli in povabil  

ravnatelje OŠ, da vzpodbudijo svoje učitelje in učence k obisku muzejske zbirke o športu. 
- Odbor je od 4 darovalcev prejel 9 novih predmetov za zbirko, ki se jih hrani v depoju Loškega  

muzeja. 
- Odbor je posodabljal pisna gradiva o loškem športu, objavljena na spletni strani Zavoda za Šport. 
-         Odbor je uspešno sodeloval v pripravi predloga za Bloudkovo plaketo Matjažu Hafnerju, ki jo je le  

ta 13. 2. 2019 tudi prejel. 
V letu 2020 se Odbor zaradi protikoronskih ukrepov ni sestajal, kljub vsemu pa je bilo nekaj aktivnosti: 

- Odbor je posodabljal pisna gradiva o loškem športu 
- Odbor je ob 70.letnici Loške koče na Starem vrhu za muzej športa pripravil pisne prispevke 

 V letu 2021 se Odbor nikoli ni sestal. 
Odbor bo kljub temu z delom nadaljeval tudi v prihodnje. Je pa predsednik Odbora izpostavil, da je 
povprečna starost članov odbora preko 75 let, in zato poziva, da bi se Odbor pomladil. 
 
Svoj komentar k izpostavljenemu je podal tudi Aleš Murn, ki predlaga, da bi moral (danes) novo izvoljeni 
IO ŠZ pomagati poiskati nove (mlade) moči za ta Odbor. 
 

2. V poročilu so predstavljene aktivnosti Odbora za športna priznanja: 
Pet dni po 17. skupščini Športne zveze 26.3.2019 so bila podeljena priznanja za leto 2018. Podeljenih je 
bilo 5 majolik, 5 bronastih plaket, 3 srebrne plakete, 2 zlati plaketi, 2 svečani listini in dve posebni 
priznanji za 60 let delovanja. 15.6.2019 je bilo na prireditvi Teka 4 mostov podeljeno tudi 209 priznanj 
mladim športnikom in njihovim trenerjem za športne dosežke v šolskem letu 2018/19. 
 
Konec leta 2019 je sledil razpis za priznanja, ki naj bi jih podelili v marcu 2020. Odbor za priznanja je 
predloge pregledal in kasneje so jih potrdili tudi na organih Zavoda za šport in Športne zveze. Podelitev 
pa se zaradi epidemioloških razmer ni več mogla izvršiti v marcu 2020. Zato je Odbor s podelitvijo odlašal 
in ob umestitvi novega državnega praznika podelitev izvedel na Dan slovenskega športa, 23.9. 2020 v 
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Sokolskem domu. Podelilo se je 4 majolike, 5 bronastih plaket, 4 srebrne plakete, 2 zlati plaketi in 3 
svečane listine. Žal se tega leta 2020 in kasneje tudi leta 2021 ni podelilo priznanj mladim športnikom, saj 
se tekmovanja, ki so se začela jeseni 2019, niso mogla več zaključiti ali pa niso bila razpisana. 
Glede na umestitev novega državnega praznika 23. september - Dan slovenskega športa, sta Svet 
Zavoda za šport in Izvršni odbor Športne zveze konec prejšnjega leta sprejela odločitev, da se razpisi za 
podeljevanje najvišjih občinskih športnih priznanj v prihodnje objavljajo v februarju oz. marcu (tudi za leto 
2020) in da se bodo podelitve izvajale odsedaj vsako leto 23. septembra na Dan slovenskega športa. 
Tako je bilo letos 23.9. 2021 podeljeno 5 bronastih plaket, 5 srebrnih plaket, 2 zlati plaketi  
in 2 svečani LISTINI. 
 

3.    V poročilu so predstavljene aktivnosti Odbora za Tek 4 mostov 
2019  
 Za Tek štirih mostov, ki je bil organiziran v letu 2019 se ocenjuje, da je v Škofjo Loko v obeh dneh skupaj 
privabil več kot 10.000 ljudi. Dopoldne in popoldne je teklo okrog 1.800 vrtčevskih in šolskih otrok, 
udeležencev teka junakov 3. nadstropja in svetovnega programa Tek za edinost, večernega teka se je 
udeležilo več kot 1.400 tekačev vseh starosti, na startno-ciljnem prostoru, ob celotni progi, na prizorišču 
večernih koncertov pa se ocenjuje, da je bilo okrog 8.000 Ločanov, navijačev, spremljevalcev, turistov in 
drugih obiskovalcev. Ponovno, že petič zaporedoma, se je izvedel tudi šolski tek za Pokal štirih županov.  
V povezavi s škofjeloškima kluboma Lions in Rotary je imela prireditev tudi humanitarno noto, saj se je s 
pomočjo obeh klubov omogočilo 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 evro od vsake plačane prijavnine za nočni tek (1.350 evrov) se je namenilo junakom 3. nadstropja na 
pediatrični kliniki. 
2020  
V letu 2020 je prireditev zaradi korone odpadla. Na dan, ko bi moral biti izveden Tek štirih mostov (20. 6. 
2020), se je izvedlo virtualni tek, ko je bilo možno kjerkoli preteči 10 km. Ocenjuje se, da se je virtualnega 
teka udeležilo 250 ljudi v Sloveniji in na tujem.  
2021  
Za Tek štirih mostov, ki je bil organiziran v letu 2021 se ocenjuje, da je na startno-ciljni prostor, ob traso 
teka in na večerni koncert privabil okrog 3.000 ljudi. Dopoldne in popoldne je teklo okrog 1.000 vrtčevskih 
in šolskih otrok, večernega teka pa se je udeležilo dobrih 330 tekačev vseh starosti.  
Dva tedna pred dogodkom se še ni vedelo, ali bo sploh lahko organiziran tek z merjenjem časa, progo se 
je označilo s tablami in vse potencialne udeležence povabilo, da progo prehodijo, pretečejo ali 
prekolesarijo. Novost so udeleženci lepo sprejeli, tako da bo verjetno postala stalnica tudi v prihodnje, ko 
se bo tek vrnil na klasično 10-kilometrsko traso. 
Ponovno, že šestič zaporedoma, se je izvedlo šolski tek, ki pa letos ni štel za Pokal štirih županov, saj se 
zaradi korona omejitev ni merilo časov šolarjev od 6. do 9. razreda. Veseli udeležba izjemnega števila 
šolarjev, saj se jih je zbralo več kot 600 iz osmih šol. To je bilo letos prvo šolsko tekaško tekmovanje, zato 
je tudi vladalo takšno zanimanje.  
V povezavi s škofjeloškim klubom Lions je imela prireditev ponovno humanitarno noto, saj se je z njihovo 
pomočjo omogočilo tek slepim in slabovidnim. Zbiralo se je tudi prostovoljne prispevke, ki se jih je 
namenilo Društvu prijateljev mladine Škofja Loka.  
Tek štirih mostov se bo kot član Združenja za cestne in rekreativne teke pri AZS še naprej trudil ostati 
med najboljšimi cestnimi teki v Sloveniji. V naslednjih, pokoronskih letih pa si bo prizadevalo, da bo 
prireditev ostala na enaki ali še višji ravni kot doslej. 
 
Sklep  
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela Poročila vseh 3 odborov Športne zveze. Glede na poročilo 
predsednika Odbora za muzej športa in komentar Aleša Murna mora biti naloga novega IO ŠZ poiskati 
nove člane za vključitev v ta odbor. 
 
 
Ad.9 Finančna poročila za leti 2019 in 2020 in 2018 ter poročilo Nadzornega odbora ŠZ 
 
1. Finančni poročili ŠZ za leti 2019 in 2020 je predstavil sekretar ŠZ Aleš Murn 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2019  
Poslovanje Športne zveze Škofja Loka je bilo v letu 2019 v okviru planiranega, bilančno konec leta 
pozitivno. V lanskem letu se je zabeležilo 1.157,06 € več prihodkov kot v letu 2018 in za 1.922,91 € manj 
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odhodkov. Druga polovica lanskega leta je bila tudi finančno že usmerjena v priprave na jubilejne 40. 
Športno rekreacijske igre (ŠRI), ki so se v začetku imenovale sindikalne, delavske in kasneje 
medobčinske. Denarni tok je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot z obveznostmi. 
Pozitivni rezultat finančnega poslovanja v letu 2019 je 1.457,75 €. Prenos iz leta 2018 je – 533,54 €.  
Predlagana sklepa Izvršnemu odboru : 

SKLEP 1: Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2019 v višini 924,21 € se bo porabil za 
športne programe v letu 2020. 
SKLEP 2: IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v 
potrditev. 
 

Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2020  
Finančno poslovanje Športne zveze Škofja Loka je bilo v letu 2020 precej drugačno, kot je bilo planirano. 
Posledica tega je, tako kot pri vseh športnih organizacijah, »svetovno leto epidemije«. Dodeljena javna 
sredstva občine se zaradi epidemije niso spreminjala in zato je razumljivo bilančno poslovanje konec leta 
pozitivno. V lanskem letu se je zabeležilo 18.917,30 € manj prihodkov kot v letu 2019 in za 31.435,52 € 
manj odhodkov. Denarni tok je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot z obveznostmi. 
Pozitivni rezultat finančnega poslovanja v letu 2020 je 13.242,80 €. Prenos iz leta 2019 je + 924,21 € in 
prenos osnovnega kapitala je 159,99 €.  
Predlagana sklepa Izvršnemu odboru :  

SKLEP 1: Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2020 v višini 14.327,00 € se bo porabil 
za športne programe v letu 2021.  
SKLEP 2: IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v 
potrditev. 
 

2. Poročili Nadzornega odbora za 2019 in 2020 je predstavil predsednik NO Rudi Zadnik 
 
Za 2019: 
Na podlagi prejetega gradiva za dopisno sejo nadzornega odbora ŠZ, so se člani Nadzornega odbora 
Športne zveze strinjali s predlaganim finančno materialnim poslovanjem ŠZ Škofja Loka in sprejemom 
zaključnega računa Športne zveze Škofja Loka. 

- Ad.1.Sprejme se poročilo o finančno materialnem poslovanju Športne zveze Škofja Loka in 
zaključni račun Športne zveze Škofja Loka. 

- Ad. 2. Predsednik NO se je udeleževal sej Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka. 
Izvedena je bila inventura osnovnih sredstev in drobnega materiala ŠZ. 
Ugotovljeno je, da ima Športna zveza vse akte, ki so potrebni za delovanje ŠZ Škofja Loka. 

Za 2020: 
Nadzorni odbor Športne zveze Škofja Loka je v skladu s 1. in 8. členom Poslovnikom Športne 
zveze Škofja Loka izvedel dopisno sejo nadzornega odbora ŠZ, ki trajala od 13. 2. 2021 do 
17.2.2021. 
Ad.1 Pripravljen je bil zaključni račun ŠZ in vsi dokumenti za Ajpes in izdelan zaključni račun. 
Sklep: 1. Sprejme se Realizacija prihodkov in odhodkov ŠZ v letu 2020 in zaključni račun ŠZ za 
leto 2020. 
Ad.2. Inventurni zapisnik in zapisnik odpisa 
Glede na epidemijo je bila po sklepu predsednika opravljena inventura materialnih sredstev, 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Opravil jo je strokovni delavec. 
Narejen je bil zapisnik in obrazec za odpis v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem 
poslovanju Športne zveze Škofja Loka. 
Sklep 2. Sprejme se poročilo zapisnik inventure Športne zveze Škofja Loka. 
 
Sklep 
Skupščina je sprejela Finančni poročili za leti 2019 in 2020 s predlaganimi sklepi in poročilo Nadzornega 
odbora ŠZ. 
 
 
Ad.10. – Predlog spremembe 17. člena statuta Športne zveze Škofja Loka  
 
Na kratko je predlog predstavil Blaž Pipp, predložen pa je bil tudi v gradivu za skupščino Delegatom je bil 
predstavljen obstoječi 17. člen Športne zveze, ki se glasi : Skupščina se sestaja po potrebi, vendar 
najmanj enkrat na dve leti.  
Po razpravi, kjer so se dorekle še nekatere spremembe je skupščina sprejela  

http://www.zsport-skloka.si/
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Sklep 
Skupščina je soglasno potrdila in sprejela spremembo 17. člena statuta Športne zveze Škofja Loka, ki se 
na novo glasi: 
 
Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na dve leti.  
 
Skupščina Športne zveze je lahko tudi dopisna ali po elektronskih medijih. V takem primeru so delegati 
skupščine uradni zastopniki društev ali drugi člani društva, ki imajo s strani društva uradno pooblastilo.  
Poleg obrazloženega gradiva mora biti gradivu obvezno priložena tudi glasovnica k posameznim 
predlaganim sklepom, ki nedvoumno izraža glasovanje. To velja tudi za volitve organov Športne zveze.  
Glasovnica je veljavna če je potrjena s podpisom člana in žigom, v kolikor z njim društvo posluje. Član 
posreduje izpolnjeno glasovnico v roku najkasneje 7 dni od sklicane skupščine na sedež društva. Šteje 
se, da je s tem glasovanje veljavno izvedeno. 
Skupščina Športne zveze je sklepčna, če je glasovnice vrnilo 20 % članic. Glasovnice se hranijo na 
sedežu Športne zveze eno leto in so članicam omogočene na vpogled. 
O seji iz prejšnjega odstavka sestavi predsednik skupščine zapisnik, ki ga posreduje članicam.  
 
 
Ad.11. 
Razrešitev članov organov Izvršnega odbora ŠZ, članov Nadzornega odbora in Disciplinske komisije 
Volitve novih organov ŠZ: predsednika in podpredsednika ŠZ, člane Izvršnega odbora ŠZ, člane 
Nadzornega odbora in člane Disciplinske komisije 
 
Dosedanji predsednik ŠZ je bil Blaž Pipp, podpredsednik Jurij Demšar 
Člani IO ŠZ so bili še: Ivan Hafner, Jože Hafner in Aleksandra Kavčič 
Poleg teh še (pokojni) Pavle Oblak in župan Tine Radinja, ki je bil zaradi nove funkcije razrešen na zadnji 
skupščini. 
Člani NO ŠZ so bili: Rudi Zadnik, Janko Platiša in Vlado Podviz 
Člani disciplinske komisije so bili: Jože Stanonik, Tina Murn in Jure Hajnrihar.  
 
Pred volitvami novih članov je besedo dobil najprej dosedanji predsednik ŠZ Škofja Loka Blaž Pipp, ki se 
je zahvalil za dobre rezultate, dobro sodelovanje z vsemi člani ŠZ in dobre odnose z občino v njegovem 9 
letnem mandatu. 
Jože Hafner se je zahvalil dosedanjemu predsedniku za učinkovito delo in učinkovite sestanke IO ŠZ. 
Aleš Murn pa je dosedanjemu predsedniku v zahvalo izročil simbolično darilo. 
 
Nato je delovni predsednik predlagal razrešitev dosedanjih članov organov ŠZ Škofje Loke in soglasno se 
je sprejel 
 
Sklep 
Skupščina Športne zveze Škofja Loka je soglasno z dvigom rok razrešila dosedanje člane organov ŠZ 
Škofje Loke. 
 
Delovni predsednik je podal razlago poteka glasovanja. Nato so se razdelili volilni lističi z imeni 
predlaganih kandidatov za posamezne organe ŠZ Škofje Loke. 
 
Med čakanjem, da delegati izpolnijo volilne lističe in da jih nato verifikacijska komisija (ki je hkrati volilna 
komisija) pobere, pregleda in prešteje glasove, je delovni predsednik dal besedo vrhunskemu športniku 
orodnemu telovadcu Sašu Bertonclju in nato še jadralcu Loka Timing Gorazdu Krajniku, ki sta lepo 
opisala športni področji, na katerih sta tako vrhunska. Po poročilu volilne komisije je bil sprejet 
 
Sklep 
Skupščina je za prihodnja štiri leta izvolila naslednje člane: 
 
Za predsednico in zakonito zastopnico Športne zveze Škofja Loka je bila izvoljena soglasno z vsemi 25 
glasovi Saška Benedičič Tomat. 
 
Za podpredsednika ŠZ je bil izvoljen s 24 glasovi Jurij Demšar. 
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Za člane IO ŠZ so bili izvoljeni: 

• Sašo Bertoncelj z 22 glasovi 

• Jože Hafner z 19 glasovi 

• Aleksandra Kavčič s 17 glasovi 

• Tomaž  Rant s 14 glasovi 

• Marko Terkaj z 12 glasovi 
 
Za Nadzorni odbor ŠZ so bili izvoljeni: 

• Blaž Pipp s 25 glasovi 

• Aleksander Igličar s 16 glasovi 

• Tomc Gorazd z 11 glasovi 
 
Za Disciplinsko komisijo so bili izvoljeni: 

• Tina Demšar s 23 glasovi 

• Roman Jemec z 21 glasovi 

• Damjan Sofronievski s 17 glasovi 
 
 
Ad.12 - Program dela ŠZ za leto 2021 – 2025  
Delovni predsednik je besedo predal novo izvoljeni predsednici Saški Benedičič-Tomat. Ta se je najprej 
zahvalila za izkazano zaupanje in povedala, da bo v svojem programu nadaljevala vse dosedanje športne 
programe in upa tudi na realizacijo vseh teh (da le te ne bi spet onemogočil Covid). Zahvalila se je 
dosedanjemu predsedniku ŠZ in vodstvu in izrazila željo in njeno prepričanje, da bi tudi z na novo 
izvoljenimi člani dobro sodelovali v naslednjih 4 letih. 
 
 
Ad.13. – Razno Vprašanja in pobude članov Skupščine 

Sašo Bertoncelj se je za zahvalil za zaupanje ob izvolitvi in pohvalil delo celotne ŠZ in organizacijo Skupščine. 
Domen Kosmač pa se je zahvalil Sašu Bertonclju za njegovo pripravljenost za sodelovanje ob raznih športnih 
prireditvah. 

 
 
Skupščina je bila zaključena ob 20. uri. 
 
Zapisnik zapisala               predsednik delovnega  

predsedstva skupščine 
Aleksandra Kavčič                 dr. Jože Hafner 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika: Damjan Sofronievski                                       
 
 
 
                                      Majda Bertoncelj 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik prejmejo: 

- vse članice Športne Zveze Škofja Loka 
- člani organov Športne zveze in Sveta Zavoda za šport 
- izvajalci programov Športne Zveze 

- župan občine g. Tine Radinja 
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