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ZAPISNIK  
 

14. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport 

 

ki je bila dne 23.9.2015 ob 19. uri v sejni sobi v ŠD Poden. 

 

Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO) : Blaž Pipp, Ivan Hafner, Pavle Oblak, Tine Radinja in Tomaž 

Lang. 

Opravičila člana IO : Saška Benedičič Tomat in Jože Hafner. 

Ostali prisotni : Marjan Kalamar (ŠRI), Igor Draksler, direktor ZŠ in Aleš Murn, sekretar ŠZ.   

 

Člani so soglasno sprejeli  

 

DNEVNI RED : 

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje IO ŠZ 
2. Poročila za preteklo sezono o 

a. Izvedenih programih 
b. Plavalnih tečajih 
c. 1. delu 35. ŠRI 
d. Teku 4 mostov 

3. Plan tekmovanj za sezono 2015/16 
4. Stališče IO ŠZ-strokovnega sveta ZŠ na spremembo ustanovnega akta Zavoda za šport 
5. Informacije o : 

a. Reševanju problema glede novega strelišča SD Škofja Loka 
b. Pritožbi na zavrnitev kandidature na Fundacijo za šport 
c. Prošnji za finančno pomoč 
d. Poročilu šol pri oddajanju telovadnic 
e. Aktualnih razpisih 

6. Pobude in razno 
 

K 1. točki: 

Pri pregledu zapisnika 13. seje Izvršnega odbora Športne zveze je bilo ugotovljeno :  

- Proračun občine za leti 2016 in 2017 se bo pričel pripravljati v oktobru in vsekakor ostajajo prizadevanja za 

povečanje javnih sredstev na področju športa. 

- Z lastnikom zemljišča v Puštalu, kjer stoji pomožno nogometno igrišče, so že stekli pogovori za odkup 

zemlje, s čimer se lastnik strinja. Sredstva naj bi bila zagotovljena v proračunu za leto 2016. 

- Zavod za šport bo sklical sestanek glede investicijskih vlaganj v igrišča in športne objekte v Puštalu. 

- Glede telovadnice pri OŠ Škofja Loka mesto je bilo povedano, da so bili predstavniki šole na sestanku pri 

županu. Ta je povedal, da denarja v tem mandatu za izgradnjo telovadnice ni. Napravljene so idejne 

zasnove, potrebno pa je pripraviti projektno nalogo in drugo dokumentacijo, za kar so na razpolago 

proračunska sredstva. Sprejel se je  

Sklep 1 

Izvršni odbor Športne zveze pripravi skupaj s strokovno službo do konca leta predlog članov za imenovanje 

gradbenega odbora za izgradnjo telovadnice in ga posreduje občini. 

 

- Kljub negativnemu in nerazumljivemu nefinanciranju Športno rekreacijskih iger s strani Fundacije za šport, 

strokovna služba pripravi vlogo za ta javna sredstva za leto 2016 tako za igre (36. ŠRI), kot za Tek 4 

mostov. 

 

Po pregledu zapisnika je IO ŠZ soglasno sprejel:  

Sklep 2 

Sprejme se zapisnik 13. seje Izvršnega odbora Športne zveze. 

 

K 2. točki: 

Kalamar in Murn sta podala letno (sezonsko) poročilo glede izvedenih rekreacijskih tekmovanjih, izvajanja redne 

vadbe, poteka plavalnih tečajev, izvedbe 1. dela Športno rekreacijskih iger ter izvedbe Teka štirih mostov.  

Predsednik Odbora za T4M Radinja je poročal, da narašča obisk teka pri mlajših generacijah, ki teke izvedejo čez 

dan. Odbor bo imel še zaključno sejo, kjer bo obravnaval tudi finančni del prireditve, ki je v letošnjem letu naredil 

nekaj minusa (3.190 €) in kjer bo potrebno v prihodnje na stroških biti bolj pozoren. Člani IO so bili enotnega mnenja, 
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da izvedba teka zasluži vse pohvale, le finančno ne sme vplivati na druge programe Športne zveze. Na koncu 

razprave sta bila sprejeta: 

Sklep 3 

Sprejmejo se poročila o uresničevanju programov rekreacije ŠZ za obdobje 2014/15. 

Sklep 4 

Poročila se dopolnijo s prihajajočo sezono in se obravnavajo na 16. skupščini ŠZ v oktobru 2016, ki bo tudi volilna 

skupščina. 

 

K 3. točki: 

Pregledal se je predlog programa rekreacije za 2015/16, ki so ga pripravili nekateri vodje tekmovanj. Ti so že 

predlagali nekatere spremembe in tudi, da komercialne prireditve (Tek štirih mostov, Vzpon na Lubnik ter Loka MTB 

maraton) ne potekajo več pod okriljem Športne zveze. Problem za te prireditve bo tudi davčna blagajna, ki stopi v 

veljavo z novim letom. V razpravi, ki je potekala v raznih smereh, je bilo povedano, da člani IO ŠZ podajo do 1.10. 

svoje pripombe in da se odločitev o potrditvi plana sprejme na korespondenčni seji. Tokrat so se zgolj informirali s 

predlogom programa. 

 

K 4. točki: 

Direktor zavoda Draksler je navzoče seznanil, da je  potrebna sprememba ustanovnega akta Zavoda za šport z 

zakonsko uskladitvijo. Gradivo, ki so ga člani IO ŠZ dobili je ustrezno tudi za področje delovanja Športne zveze, zato 

so člani soglasno sprejeli: 

Sklep 5 

Izvršni odbor Športne zveze v vlogi Strokovnega sveta Zavoda za šport daje pozitivno mnenje k osnutkoma 

sprememb Odloka o ustanovitvi in Statuta Zavoda za šport Škofja Loka. 

 

K 5. točki: 

A: 

Draksler je navzoče seznanil, da je občini podal tri možne lokacije za preselitev strelišča SD Škofja Loka, ki bo 

potrebno ob izgradnji novega vrtca v vojašnici. Z dopisom so se člani informirali. 

B: 

Pipp je podal kratko obrazložitev pritožbe na Fundacijo za šport glede zavrnitve kandidature za sofinanciranje 

Športno rekreacijskih iger. Odgovora še ni. Za leto 2016 se bo za to področje še bolj podrobno predstavilo pomen 

iger, ki jih kot take prednostno obravnava tudi Nacionalni program športa. 

C: 

Člani so se seznanili s prošnjo Svetu zavoda za delno pokrivanje stroškov priznanj za mlade športnike in tiskom 

brošure za mlade v poletju. 

D: 

Člani so se seznanili z oddajanjem telovadnic po šolah v prvih popoldanskih terminih za prejšnjo sezono. 

E: 

Člani so se seznanili z aktualnimi razpisi za tekmovanja ŠZ. 

 

 

Ker pri 6. točki ni bilo razprave je predsednik sestanek zaključil ob 20,30 uri.  

 
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 

 


