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ZAPISNIK  
 
11. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport 
ki je potekala od 10.9.2018 do 14.9.2018. 
 
Na sklicani dopisni seji so glasovali vsi člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Ivan Hafner, Pavle Oblak, 
Aleksandra Kavčič, Jurij Demšar, Tine Radinja in Jože Hafner. 
 
 
DNEVNI RED : 
 
1. Soglasje k vsebini Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

občini Škofja Loka 
 
Državni zbor RS je 30. maja 2017 sprejel nov Zakon o športu, ki zavezuje lokalne skupnosti, da z občinskim 
odlokom opredelijo postopek priprave, sprejemanja in izvajanja letnega programa športa v občini. S tem 
nas je že seznanil direktor Zavoda za šport Igor Draksler na naši 9. seji. Veljavni »Pravilnik o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Škofja Loka« sicer vsebuje vse po zakonu 
potrebne vsebinske opredelitve, vendar pa ni bil sprejet kot občinski odlok, kar predpisuje Zakon o športu. 
S sprejetjem predlaganega Odloka (ki je po vsebini enak Pravilniku) dosežemo uskladitev občinske 
zakonodaje z Zakonom o športu. Predlog Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v občini Škofja Loka je priloga sklica te dopisne seje. 
  
Na sklic dopisne seje so se odzvali vsi člani IO Športne zveze in v postavljenem roku za glasovanje tudi 
vsi oddali svoje glasove oz. mnenje. Vsi člani IO Športne zveze so glasovali ZA sprejem soglasja k vsebini 
Odloka, zato ugotavljam, da je IO Športne zveze Škofja Loka soglasno sprejeli naslednji 
 
Sklep: 
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka se strinja s predlagano vsebino »Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v občini Škofja Loka«, ki bo v predloženem besedilu predmet 
sprejema na seji Občinskega sveta. 
 
 
Zapisal Aleš Murn 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
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