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ZAPISNIK  
 

16. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (5. sestav) ki je bila 
dne 6.3.2019 ob 18.30 uri v pisarni »Mali sonček« Športne dvorane Poden, Podlubnik 1c. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Blaž Pipp, Ivan Hafner, Jože Hafner in Aleksandra 
Kavčič. Korespondenčno prisoten Pavle Oblak, ki je pisno oddal stališča na gradivo seje. Opravičil član 
Jurij Demšar in direktor Zavoda za šport Igor Draksler. 
Prisotni predsednik Nadzornega odbora Športne zveze (NO): Rudi Zadnik 
Ostali prisotni: Aleš Murn (sekretar ŠZ) 
 
Predsednik ŠZ Blaž Pipp je pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red. Člani so soglasno sprejeli 
naslednji: 
 
DNEVNI RED : 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje IO ŠZ 
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. dopisne seje IO ŠZ 
3. Pregled in potrditev zapisnika 14. dopisne seje IO ŠZ 
4. Pregled in potrditev zapisnika 15. dopisne seje IO ŠZ 
5. Razrešnica članu IO ŠZ 
6. Finančno poročilo za leto 2018 in poročilo Nadzornega odbora 
7. Predlog Poslovnika za delo Športne zveze Škofja Loka 
8. Poziv OKS za predlaganje članov v komisije OKS-ZŠZ 
9. Poslovnik o delu 17. skupščine ŠZ, organi skupščine in dnevni red 
10. Poročanje in informacije o  

a. Aktivnostih pri športnih objektih in atletske steze 
b. Letnem programu športa 2019 v primerjavi z 2018 
c. Srečanju Odbora za 39. Športno rekreacijske igre 
d. Odpisu stare in nakupu nove blagajne ŠZ 
e. Status društva v javnem interesu 

11. Pobude in razno 

 
K 1. točki: 
Sekretar je poročal, da bo v prihodnje poslan v razpravo predlog Pravilnika za podeljevanje športnih 
priznanj, da žal ni uspel ponoviti poziv članicam za izvedbo tečaja prve pomoči in bo to v planu zgodaj 
jeseni in da sta se na poziv za predstavitev na skupščini odzvala Strelsko društvo Škofja Loka in 
Odbojkarski klub Lubnik. Na seji je Ivan Hafner dodal, da bo na skupščini ŠZ predstavil delovanje Društva 
upokojencev. 
Vsi člani IO so soglasno sprejeli: 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 12. seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 2. točki: 
Člani IO so soglasno sprejeli: 
Sklep 2 
Sprejme se zapisnik 13. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 3. točki: 
Člani IO so soglasno sprejeli: 
Sklep 3 
Sprejme se zapisnik 14. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 4. točki: 
Pri tej točki je bilo precej razprave. Člani IO so podali svoje mnenje, da se o tako pomembni problematiki 
kot je Letni program športa v Občini Škofja Loka ne sme in ne more glasovati na dopisni seji. Absolutno vsi 
podpirajo dvig sredstev za šport in nihče nima nič proti, da se za določena področja nameni več sredstev. 
V tem letnem programu (izpostavil J. Hafner) recimo Pokal Loka v smučanju dobi 60 % več sredstev kot 
leto poprej, Tek 4 mostov 40 %, nogometni turnir Jana Oblaka pa je lansko leto dobil 700 €. In to je turnir 
ki je namenjen otrokom do 12 oz. 15 leta starosti, kjer se zbere čez 200 ekip s preko 2000 udeleženci iz 
šestih držav. Gre za enega največjih turnirjev za mlajše kategorije v tem delu Evrope.  
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Prav tako ni prav, da se že nekaj let v proračunu ne zviša postavka za izvajanje športnih programov in tudi 
tokrat ta postavka ostaja popolnoma enaka kot lani. (Pipp)  
Tudi letos ni nobenega povečanja sredstev na pomembni postavki »investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov – razpis«. Vsekakor je nesporno prav, da Zavod za šport dobi za vzdrževanje športne 
infrastrukture več sredstev. Ni pa prav, da uporabniki zvišanja sredstev pri vzdrževanju zaupanih objektov 
dvig te postavke ne bodo čutili. 
 
Soglasno so se strinjali: 

• V prihodnje se ne sme več sklicevati dopisne seje IO ŠZ za mnenje k Letnemu programu športa v 
Občini Škofja Loka; 

• Če je IO ŠZ tudi Strokovni svet Zavoda za šport, mora imeti možnost aktivnega sodelovanja pri 
pripravi Letnega programa športa v Občini Škofja Loka; 

• Pri prireditvah (mednarodnih) morajo imeti vsi enako osnovo oz. možnost za javna sredstva; 

• Do poletja se opravi srečanje predstavnikov IO ŠZ skupaj z direktorjem Zavoda za šport pri županu 
Občine Tinetu Radinji. Za koordinacijo se naprosi Igorja Drakslerja. 

 
Na koncu razprave so člani IO soglasno sprejeli: 
Sklep 4 
Sprejme se zapisnik 15. dopisne seje s pripombami in ugotovitvami. 
 
K 5. točki: 
Člani so poudarili, da IO ŠZ ne more dati razrešnice članu Tinetu Radinji, ki je podal odstopno izjavo zaradi 
funkcije, ki jo opravlja kot župan, saj je zato pristojna skupščina. Zato so  člani IO sprejeli: 
Sklep 5 
Člani IO ŠZ so se seznanili z odstopno izjavo Tineta Radinje in jo predlagajo skupščini ŠZ v sprejem. 
 
K 6. točki: 
Aleš Murn je na kratko predstavil finančno poročilo ŠZ za leto 2018. Seznanil je prisotne, da Računovodski 
servis Andreja Jelovčan konec letošnje pomladi preneha opravljati dejavnost in s tem storitve za Športno 
zvezo. Člani so sprejeli sklep: 

• Člani in NO aktivno pristopi k iskanju primerne zamenjave za izvajanje finančnega poslovanja 
zveze. 

Poročilo je nato podal še predsednik NO Rudi Zadnik. IO je soglasno sprejel 
Sklep 6 
Sprejme se Finančno poročilo ŠZ za leto 2018 in poročilo NO ŠZ in ga s predlaganima sklepoma daje 
Skupščini ŠZ v potrditev. 
  
K 7. točki: 
Člani so se seznanili s predlogom Poslovnika za delo ŠZ in sprejeli  
Sklep 7 
Sprejme se Poslovnik za delo ŠZ in se ga predlaga v potrditev Skupščini Športne zveze. 
 
K 8. točki: 
Na poziv OKS za predlaganje članov v komisije OKS-ZŠZ so člani IO sprejeli 
Sklep 8 
V Komisijo za pravne zadeve in organiziranost se predlaga Blaža Pippa, v Komisijo za ženski šport pa 
Aleksandro Kavčič, s čimer se oba kandidata strinjata. 
 
K 9. točki: 
Pri tej točki so člani pregledali poslovnik o delu skupščine, predlagali člane organov skupščine in dnevni 
red prihajajoče skupščine ŠZ. 
 
Sklep 9: 
Člani IO ŠZ soglašajo s predlogom vsebine Poslovnika 17. skupščine; 
 
Sklep 9/1:  
V zvezi s sklicem skupščine ŠZ je IO ŠZ sprejel naslednje sklepe, ki se predlagajo v potrditev skupščini: 

1. Skupščina Športne zveze Škofja Loka, na podlagi odstopne izjave razreši člana Izvršnega odbora 
Športne zveze Tineta Radinjo. 

2. Skupščina do nove volilne skupščine ne imenuje novega člana IO, pač pa Izvršni odbor Športne 
zveze Škofja Loka do naslednjih volitev deluje v šest članski zasedbi. 
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3. Skupščina Športne zveze Škofja Loka soglaša, da se članom organov Športne zveze Škofja Loka 
mandat, ki bi potekel oktobra 2020, podaljša za 5 mesecev oziroma do naslednje volilne skupščine. 

4. Za delovnega predsednika skupščine ŠZ predlagajo Jožeta Hafnerja, za zapisnikarja Aleksandro 
Kavčič. 

 
K 10. točki: 
Člani so se seznanili z naslednjimi informacijami: 
 

• Aktivnosti pri športnih objektih in atletske steze : V odsotnosti direktorja zavoda je njegovo poročilo 
podal sekretar zveze : vloga za umestitev atletske steze je bila dana na Občino. Sedaj jo morajo 
uslužbenci umestiti v prostor. Roka za to ni. Pri športnih objetih je podana zgolj informacija, da na 
igrišču v Gorajtah potekajo gradbena dela, čaka se na sprejem občinskega proračuna kateremu 
sledi podpis pogodbe za umetno travo in razsvetljavo. 

 
V razpravi pri tej točki so na pobudo Ivana Hafnerja sodelovali vsi navzoči. Občina Škofja Loka nima 
načrta niti strategije glede razvoja športne infrastrukture v prihodnje. ŠZ ni seznanjena s tem, kaj se 
planira oziroma dogaja na terenu. Tako rekoč iz medijev izvemo, da se je postavljal pump track, fitnes 
naprava v Gorajtah, obnovila trim steza. Govori se, da naj bi postavili še 2 objekta fitnesa v naravi. Kaj 
je s problematiko telovadnice pri OŠ Škofja Loka mesto?  
 

Sklep 10 
Člani IO prosijo direktorja Zavoda za šport Igorja Drakslerja, da do naslednje seje IO ŠZ pridobi 
informacije in poroča glede strategije, načrtov in vlaganj javnih sredstev v športno infrastrukturo v 
prihodnje. 
 

Dodatno so člani prejeli informacije: 

• Letni program športa 2019 v primerjavi z 2018 : vse je bilo povedano pri 4. točki tega zapisnika. 

• Srečanju Odbora za 39. Športno rekreacijske igre : podana je bila informacija o srečanju odbora, 
ŠRI, zaključku preteklih iger in planu za letošnje leto. 

• Odpisu stare in nakupu nove blagajne ŠZ : člani IO ŠZ se strinjajo o nakupu mobilnega telefona 
za opravljanje funkcije gotovinske blagajne ŠZ. 

• Status društva v javnem interesu : člani so se seznanili z obveščanjem članic o dopisu OKS 
glede obnovitve statusa delovanja društva v javnem interesu. 

 
K 11. točki Razno: 
Prisotni bi želeli informacijo direktorja Zavoda za šport, ali se v prihodnje lahko vključi v ocenjevanje letnega 
programa športa dodatno točkovanje za udeležbo članice na skupščini zveze ? 
 

 

Sestanek se je zaključil ob 20.15 uri.  

 
Zapisal Aleš Murn 
Pregledal Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
 
 
 
 
Zapisnik v vednost prejemajo po elektronski pošti : 

- Člani IO, NO in DK Športne zveze 
- Člani Sveta Zavoda za šport 
- Župan Občine Tine Radinja 
- Vodje športnih programov 
- Direktor Zavoda za šport 
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