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Sklicujem 
 
10. sejo (dopisno) Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka 
 
Vabljeni: vsi člani Izvršnega odbora Športne zveze 

 
Seja bo potekala od torka, 19.6.2018 do sobote, 30.6.2018 do 24.00 ure 
 
   
DNEVNI RED : 
 
1. Imenovanje predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za šport za obdobje sep.2018 – sep.2022 
 
Skladno s sklepom, ki je bil sprejet na 9.seji IO ŠZ, da se za imenovanje predstavnikov v Svet Zavoda za 
šport, skliče dopisna seja, predsednik Športne zveze poziva člane IO ŠZ Škofja Loka, da glasujejo za 
največ 3 kandidate izmed predlaganih kandidatov Športne zveze. 
  
Športna zveza je do razpisnega roka prejela naslednje kandidate - predstavnike Športne zveze: 
 

1. Jaka Matek: predlagan s strani Smučarskega kluba Alpetour, kandidat je hkrati tudi predsednik SK 
Alpetour in v njem aktivno deluje že vrsto let; 

2. Gorazd Šiberle: predlagan s strani Košarkarskega kluba Škofja Loka, kjer je aktiven že desetletja, 
član Sveta Zavoda za šport že v obdobju 1999-2006; 

3. Marko Primožič: predlagali so ga ŠD Cvetko Golar, ŠD Mladi rod in ŠD Podlubnik. Član Sveta 
Zavoda za šport že od ustanovitve 1999 s presledkom v obdobju 2007-2010. Trenutno predsednik 
Sveta zavoda; 

4. Ivan Hafner: predlagalo ga je Društvo upokojencev Škofja Loka. Dolga leta predsednik Športne 
zveze, trenutno član IO Športne zveze Škofja Loka in aktiven športni funkcionar na različnih 
področjih že desetletja.   

 
Od štirih predlaganih kandidatov IO Športne zveze predlaga v Svet Zavoda za šport TRI predstavnike, zato 
glasujete za tri kandidate (od štirih predlaganih).  
 
Prosim, da v razpisanem terminu dopisne seje vaše glasove sporočite na elektronski naslov sekretarja ŠZ 
Škofja Loka, g. Aleša Murna, in sicer: ales.murn@zsport-skloka.si, v katerem boste označili največ TRI 
predstavnike od zgoraj naštetih. 
 
Škofja Loka, 18.6.2018 
 
 
Športni pozdrav 
Blaž Pipp, predsednik 
Športne zveze Škofja Loka 
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