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ZAPISNIK  
 
15. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport 
ki je potekala od 19.2.2019 do 23.2.2019. 
 
Na sklicani dopisni seji so glasovali člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Pavle Oblak, Aleksandra Kavčič, Ivan Hafner, 
Jurij Demšar in Jože Hafner. Tine Radinja zaradi nove funkcije (župan Občine) ni glasoval. 
 
 
DNEVNI RED : 
 
1. Mnenje k predlaganemu Letnemu programu športa v Občini Škofja Loka za leto 2019 
 
Direktor Zavoda za šport Igor Draksler nas je zaprosil za mnenje k predlaganemu Letnemu programu 
športa v Občini Škofja Loka za leto 2019. Člani IO ŠZ so prejeli vso potrebno gradivo.  
 
V pisni razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
 
- Pozdravljam dvig sredstev za potrebe športa v tem letu. Imam pa nekaj pripomb: 

- Športne prireditve so na dveh postavkah. Zakaj? Ali jih ne bi to združili? 
- Pod točko »ŠPORTNE PRIREDITVE« Sta posebej omenjena dva : Pokal Loka v smučanju in 

Tek štirih mostov. Mislim, da bi Nogometni turnir Jana Oblaka tudi spadal pod to kategorijo. 
Nogometni turnir je namenjen otrokom do 12 let starosti pri fantih in do 15 leta pri deklicah, na 
turnirju se je zbralo 215 ekip s preko 2000 udeležencev iz šestih držav:  Slovenije, Hrvaške, 
Srbije, BiH , Avstrije in Italije. Gre za enega največjih turnirjev za mlajše kategorije v tem delu 
Evrope. Množičen je podobno kot Tek štirih mostov, poleg tega pa je namenjen vzgoji mladih 
nogometašev. 

 
- Se pridružujem mnenju, da ni prav, da se v proračunu za leto 2019 nič ne zviša postavka tako za 
izvajanje športnih programov članov kot tudi za »investicijsko vzdrževanje športnih  objektov - razpis«.  
 
- Lahko se strinjamo s programom, pod pogojem, da se v naslednjih letih občutno dvignejo postavke za 
program dela članov ter investicijskega vzdrževanja objektov. 
 
- Ni prav, da se v proračunu za leto 2019 ne zviša postavka za izvajanje športnih programov članov, saj 
ta postavka ostaja popolnoma enaka kot lani. Prav tako ni nobenega povečanja sredstev na pomembni 
postavki »investicijsko vzdrževanje športnih objektov – razpis«. Tako uporabniki zvišanja sredstev pri 
izvajanju svoje osnovne dejavnosti dejansko ne bodo čutili. 
 
 
Z zgornjimi stališči so se strinjali vsi člani IO ŠZ. 
 
 
Glasovali so zgoraj navedeni člani IO.  
Rezultat glasovanja: ZA so glasovali 4 člani, PROTI je glasoval 1 član, opredelil se ni 1 član. 
Glede na rezultate glasovanja je mogoče ugotoviti, da so člani IO sprejeli naslednji 
 
Sklep: 
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega programa športa v 
Občini Škofja Loka za leto 2019. 
 
Zapisal Aleš Murn 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
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