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ZAPISNIK  
 
10. seje Izvršnega odbora Športne zveze 
 
8.10.2014 ob 20. uri v sejni sobi v ŠD Poden. 

 
Prisotna člana Izvršnega odbora Športne zveze : Blaž Pipp in Ivan Hafner, prisoten še Aleš Murn, sekretar ŠZ.   
Korespondenčno so potrdili zapisnik in zaključke člani Izvršnega odbora Športne zveze : Pavle Oblak, Tine 
Radinja in Tomaž Lang. 
Odsotna : Saška Benedičič Tomat, Jože Hafner. 
 
Nekateri člani so se predhodno opravičili. Zato so prisotni pregledali gradivo in za sklepčnost 10. seje predlagali  
SKLEP : Zapisnik z zaključki se daje korespondenčno v potrditev vsem članom. 

 
DNEVNI RED : 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje IO ŠZ 
2. Pritožbe na Fundacijo za šport 
3. Včlanitev Športnega društva 5KA v ŠZ 
4. Informacija o  

 Delitvi proračunskih sredstev za invest. vzdrževanje šp. objektov 2014 

 Programu izvedbe rekreacijskih tekmovanj 

 Izvedbi Teka 4 mostov (T4M) 

 Dan odprtih vrat 

 Kronometer Hrastnica, Vzpon na Lubnik, Elektro igre, Medobčinsko prvenstvo v 
Krosu, Loka mtb maraton 

5. 15. Skupščina Športne zveze  

 Pregled dnevnega reda, določitev datuma 

 Poročilo Nadzornega odbora 

 Dopolnila statuta Športne zveze 
6. Razno 
 

Gradivo je bilo posredovano po elektronski pošti.  
 
 
K 1. točki: 

Pri pregledu zapisnika 9. seje Izvršnega odbora Športne zveze ni bilo pripomb in soglasno se je sprejel:  
Sklep 1 

Sprejme se zapisnik 9. seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
 
K 2. točki: 

Sekretar Aleš Murn je poročal o neformalnem odgovoru, ki ga je dobil na Fundaciji za šport. Pritožbama ob 
zavrnitvi kandidature za sofinanciranje za Športno rekreacijske igre ter za Škofjeloški treking za leto 2014 ni bilo 
ugodeno. Čakamo še uradno zavrnitev. 
 
 
K 3. točki: 

Pri tej točki je IO ŠZ Škofja Loka z zadovoljstvom sprejel novega  člana  v Športno zvezo. Športno društvo 5KA je 
prošnji priložilo vso po Statutu ŠZ zahtevano dokumentacijo.  IO je soglasno se je sprejel: 
Sklep 2 

V Športno zvezo Škofja Loka se sprejme  Športno društvo 5KA. 
 
 
K 4. točki: 

- Izvršni odbor se je seznanil o delitvi po rebalansu znižanih proračunskih sredstev za investicijsko 
vzdrževanje športnih objektov v letu 2014. 

- Po pregledu programa o izvedbi rekreacijskih tekmovanj se je sprejel  
Sklep 3 

Člani IO so sprejeli predlagan tekmovalni program v okviru Športne zveze za sezono 2013/14. 
- Člani so se seznanili s končnim poročilom Teka štirih mostov 2014 in predlogom OKS za akcijo »Dan 

odprtih vrat«. 
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- Izvedena so bila obsežnejša tekmovanja :  
o Kronometer Hrastnica, 50 udeležencev, vodja Marjan Kalamar. 
o Vzpon na Lubnik, kolesarka dirka, 118 udeležencev, vodja Igor Drakulič. 
o Elektro igre, 16 prizorišč, 12 panog, 580 udeležencev, vodji Blaž Pipp in Domen Kosmač. 

Zahvala gre predsedniku ŠZ, da so igre bile v Škofji Loki in posredno tudi finančno pomagale 
projektom Športne zveze, katerim Fundacija za šport v letu 2014 ni odobrila pomoči. 

o Medobčinsko prvenstvo v Krosu, 244 mladih udeležencev (tudi iz Poljan in Gorenje vasi) in 15 
udeležencev v okviru ŠRI. Vodja Marjan Kalamar. 

o Loka mtb maraton, gorsko kolesarska dirka z 80 udeleženci, vodja Stanko Livk s ŠD Utrip. 
 
 
K 5. točki: 

15. Skupščina Športne zveze: potrdi se predlagani Dnevni red skupščine. Tine Radinja pripravi s predsednikom 
Blažem Pippom še program dela ŠZ za obdobje 2014 – 2016.  
Pregledalo se je poročilo Nadzornega odbora in dopolnitve Statuta ŠZ. Skupščino je pripravljen voditi Boris Čajič. 
IO je sprejel  
Sklep 4 

15. Skupščina Športne zveze bo v sredo 5. novembra 2014 ob 18. uri v mali telovadnici ŠD Trata. 
 
 
K 6. točki: 

Ni bilo razprave. 
 
Sestanek se je zaključil ob 21. uri. Korespondenčno člani IO ŠZ zapisnik potrdijo (oz. dajo pripombe) med 13. in 
16. oktobrom 2014. 
 
Zapisal Aleš Murn 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik prejmejo: 
- člani IO Športne zveze 
- člani Sveta Zavoda za šport 
- vodje programov in objektov v upravljanju Zavoda za šport 
- Občina Škofja Loka:        ●     Miha Ješe, župan  

 Tine Radinja, podžupan  

 Hermina Krajnc, vodja Oddelka za družbene dejavnosti  

 Melita Rebič, predsednica Odbora za družbene dejavnosti 
 
Po elektronski pošti poslano 20.10.2014 
 


