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ZAPISNIK  
 

20. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport 
ki je bila dne 5.10.2016 ob 20. uri v sejni sobi Športne dvorane Poden, Podlubnik 1c. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO) : Blaž Pipp, Ivan Hafner, Pavle Oblak, Saška 
Benedičič Tomat, Tine Radinja in Tomaž Lang. 
Opravičeno odsotni član IO : Jože Hafner 
Ostali prisotni : Janko Platiša (NO), Igor Draksler (direktor ZŠ) in Aleš Murn (sekretar ŠZ) 
 
 
Člani so soglasno sprejeli  
 
DNEVNI RED : 

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje IO ŠZ 
2. Priprave na 16. Skupščino Športne zveze Škofja Loka 
3. Predlog plana rekreacijske vadbe in tekmovanj Športne zveze 2016/17 
4. Fundacija za šport - Tek 4 mostov: sofinanciranje v l. 2016 in kontrolni pregled za l. 2015 
5. Pobude in razno 

 
 
K 1. točki: 
Pri pregledu zapisnika 19. seje Izvršnega odbora Športne zveze je bilo povedano pri  

- Točki 1, da je vodja oddelka za Družbene dejavnosti na občini Škofja Loka Hermina Krajnc 
sporočila predsedniku Športne zveze, da bodo na Občini Škofja Loka glede na pobudo zveze za 
ustanovitev gradbenega odbora za izgradnjo telovadnice OŠ Škofja Loka mesto, predvidoma 
septembra 2016 dorekli nadaljnje korake za telovadnico pri OŠ. Do seje se to še ni zgodilo.  

- Točki 2, da je Športna zveza seznanila svoje članice o predlogu novega Pravilnika za 
sofinanciranje športa v občini. Zavod za šport je prejel dve pripombi, prav tako je Svet zavoda 
dopolnil predlog z nekaj popravki. Organizirana je bila javna razprava. Pripravljen in usklajen 
predlog naj bi konec oktobra sprejel Občinski svet in nova merila naj bi se (po 15. letih) pričela 
uporabljati z letom 2017. 

Ker ni bilo drugih pripomb na zapisnik so člani IO soglasno sprejeli 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 19. seje Izvršnega odbora Športne zveze v predlagani obliki. 
 
 
K 2. točki: 
V teku so priprave na 16. Skupščino Športne zveze Škofja Loka. Prisotni so se strinjali s predlaganim 
dnevnim redom. Sekretarja se zadolži za predlog sestave organov skupščine in pripravo postopka volitev.  
Poročilo Odbora za športne objekte bo pripravil predsednik odbora Ivan Hafner, ki je bil kritičen do 
občinske politike, ki ni prav veliko storila v preteklem obdobju na tem področju. Odkup zemlje za 
nogometna igrišča v Gorajtah namreč niso investicije v športne objekte. Investicije v športne objekte še 
kako potrebujemo: telovadnica OŠ Šk. Loka mesto, strelišče, zunanji objekti – trim steza, fitnes, poligon 
za kolesarje…. Predsednik odbora Hafner je predlagal, da se bo v prihodnje potrebno odločiti, ali sploh še 
potrebujemo ta Odbor glede na pasivnost na tem področju. 
Pri programu ŠZ za nadaljnje delo aktualni predsednik pripravi smernice dela.  
Gradivo za skupščino se članicam posreduje po spletnih straneh ŠZ. Časovnica za skupščino je sledeča : 
19. sep. 16 Poziv vsem članicam ŠZ za evidentiranje kandidatov v organe zveze za obdobje 2016-2020 

  5. okt. 16 20. seja Izvršnega odbora Športne zveze 
11. okt. 16 sklic 16. skupščine Športne zveze 
24. okt. 16 zaključek evidentiranja kandidatov v organe zveze 
26. okt 16 16. Skupščina Športne zveze Škofja Loka 
16. nov. 16 planirana prva seja novo izvoljenega Izvršnega odbora Športne zveze 
Člani IO so soglasno sprejeli 
Sklep 2 
Sprejme se predlog Dnevnega reda 16. skupščine ŠZ in njene časovnice. 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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K 3. točki: 
Prisotni so pregledali plan rekreacijske vadbe in tekmovanj Športne zveze za sezono 2016/17. Športni 
zvezi ostaja poglavitna naloga izvajanja plavalnih tečajev, priprava počitniških programov za mlade in 
rekreacija. S planom  rekreacije so se vsi strinjali in soglasno sprejeli 
Sklep 3 
Sprejme se plan rekreacije v okviru Športne zveze za sezono 2016/17. 
 
 
K 4. točki: 
Člani IO so se seznanili s preteklimi dogodki glede sofinanciranja Fundacije za šport projekta Teka štirih 
mostov. Športna zveza je imela inšpekcijski pregled poslovanja projekta v letu 2015, dobila pa je tudi 
odgovor glede sofinanciranja projekta po nastali spremembi njegovega izvajalca. Med razpravo je bilo 
povedano, da bi bilo smiselno projekt tudi v prihodnje vsaj delno izvajati pod okriljem Športne zveze in to 
na področju vrtčevskih in otroških tekov. Prav tako so navzoči obravnavali prošnjo Društva Tek 4 mostov 
za finančno pomoč izpeljanemu projektu. Člani IO so po razpravi sprejeli 
Sklep 4 
IO ŠZ se je seznanil s problematiko sofinanciranja projekta T4M s strani Fundacije. Na Svet Fundacije se 
pošlje dopis s prošnjo, da se projekt sofinancira kljub nastali organizacijski spremembi, ki je nastala po 
prijavi na njen razpis. 
Sklep 5 
Na podlagi prošnje za donacijo Društva tek štirih mostov Športna zveza za izvedeni 5. tek štirih mostov 
namenja donacijo Društvu teka 4 mostov v višini 3.500 €. 
 
Pri 5. točki ni bilo razprave. 
 
 
Predsednik Športne zveze Blaž Pipp se je vsem prisotnim članom zahvalil za sodelovanje v preteklem 
štiri letnem mandatu in pričakuje, da bo medsebojno sodelovanje na športne področju ostalo tudi v 
prihodnje v ali izven organov zveze. 
 
Sestanek se je zaključil ob 21,10 uri.  
Zapisal Aleš Murn 

 
Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik prejmejo: 
- člani IO in NO Športne zveze 
- člani Sveta Zavoda za šport 
- direktor Zavoda za šport in vodje programov 
- Občina Škofja Loka:        ●  Miha Ješe, župan 
                             ●  Tine Radinja, podžupan 
                             ●   Hermina Krajnc, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
                             ●   Melita Rebič, predsednica Odbora za družbene dejavnosti 
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