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11.2.2020 
 
 
Vabilo na 
 
19. sejo (dopisno) Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka 
Vabljeni člani Izvršnega odbora Športne zveze 

 
Ta bo potekala od srede, 12.2.2020 do sobote, 15.2.2020.  
 
   
DNEVNI RED : 
 
1. Predlog za najvišja občinska športna priznanja za leto 2019 
 
11. februarja 2020 se je na svoji 21. seji sestal Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin  
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka za priznanja za leto 2019. Po pregledu prispelih prijav je 
sprejel predlog za najvišja občinska športna priznanja za leto 2019, ki ga daje v obravnavo in sprejem 
pristojnim organom Športne zveze in Zavoda za šport Škofja Loka. Zapisnik in predlagani nagrajenci so v 
priponki. 
 
Prosim, da v razpisanem terminu dopisne seje sporočite na elektronski naslov  

 ales.murn@zsport-skloka.si 
vaše stališče: 
A: Član IO ŠZ _____ se strinjam s predlaganimi kandidati za priznanja, plakete in svečane listine  
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2019. 
 
B: Član IO ŠZ _____ se NE strinjam s predlaganimi kandidati za priznanja, plakete in svečane listine  
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2019 in podajam naslednje pripombe: 
 
 
Prosim, da se vsi odzovete na dopisno sejo.  
 
Športni pozdrav 
 
Blaž Pipp, predsednik 
Športne zveze Škofja Loka 
 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
mailto:ales.murn@zsport-skloka.si


 

Zapisnik 
21. seje Odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin  
Zavoda za šport in Športne zveze Škofja Loka ZA LETO 2019 
 
ki je bila 11.2.2020 v prostorih Zavoda za šport Podlubnik 1c. 
 
PRISOTNI: Saška Benedičič Tomat, Avgust Hartman, Marjan Kalamar, Pavle Oblak, Dušan Čater in po 
službeni dolžnosti Aleš Murn.  
 
Dnevni red 

1. Pregled ključnih zadev zapisnika 20. seje Odbora in podelitev v letu 2019 
2. Predlogi za podelitev najvišjih občinskih športnih priznanj za leto 2019 
3. Priprave podelitve v marcu 2020 
4. Razno 

 
1. točka 
Pregledale so se ključne zadeve zapisnika 20. seje Odbora za priznanja. Prav tako priprave in potek 
podelitve marca 2019. Zapisnik se potrdi, lanska podelitev je bila lepo izpeljana. 
 
2. točka 
Sekretar Športne zveze je na podlagi prispelih prijav pripravil predlog podelitve priznanj za leto 2019. 
Člani odbora so predloge pregledali in jih obravnavali. Sprejeli so predlog za podelitev za leto 2019 in 
sicer: 
 

MAJOLIKA za rezultat in mlade perspektivne športnike neomejeno 

 predlog nagrajenec-nka panoga predlagatelj opomba 

 majol Uroš Bernik kolesarjenje Sožitje rezultat 

 majol Goran Djordjevič jadranje JK Loka timing rezultat, bronasta plaketa 2017 

 majol Nina Kustec squash Squash klub Šk.Loka rezultat 

 majol Gregor Selak plezanje Športna zveza rezultat, svečana listina 2018 

      

      

BRONASTA plaketa za 10 letno delo ali za rezultat maksimalno 5 

 predlog nagrajenec-nka panoga predlagatelj opomba 

 bron Dobovšek Pavle muzealije športa Luževič Marjan predlog srebro 

 bron Mlakar Staš jadranje JK Loka Timing  

 bron Hartman Peter košarka KK Škofja Loka  

 bron Šiberle Jaka košarka KK Škofja Loka  

 bron Ziherl Nejc košarka KK Škofja Loka  

      

SREBRNA plaketa za 20 letno delo ali za rezultat  maksimalno 4 

 predlog nagrajenec-nka panoga predlagatelj opomba 

 srebro Športno društvo Utrip društvo Gorazd Šorn 20. letnica 

 srebro Roman Oman smučanje in drugo Igor Drakulič  

 srebro Dumenčič Iris košarka KK Škofja Loka bronasta plaketa 2003 

 srebro Brdnik Drago društveni delavec ŠD Pungert bronasta plaketa 2009 

      

ZLATA plaketa za 30 letno delo ali za rezultat  maksimalno 2 

 predlog nagrajenec-nka panoga predlagatelj opomba 

 zlato Simon Krelj smučanje SK Alpetour  

 zlato Marko Terkaj košarka KK Škofja Loka srebrna plaketa 2003 

      

SVEČANA LISTINA za več kot 30 letno delo, rezultat ali za 50 in več letno delo društva 

    maksimalno 3 

 predlog nagrajenec-nka panoga predlagatelj opomba 

 listina Jano Rant namizni tenis NTK Šk.Loka zlata plaketa 2002 

 listina Janez Dekleva smučanje SK Alpetour  

 listina Igor Dolenc košarka KK Škofja Loka zlata plaketa 2003 
 
 



 
 

 
SKLEP : 
Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin je po pregledu prijav sprejel predlog za najvišja 
občinska športna priznanja za leto 2019, ki ga daje v obravnavo in sprejem pristojnim organom Športne 
zveze in Zavoda za šport Škofja Loka. 
 
 
3. točka 
 

Podelitev bo v TOREK, 24. marca 2020 ob 19. uri v Sokolskem domu.  
 
Program bo povezoval Gašper Murn. Za kulturni program je zaprošena Glasbena šola Škofja Loka.  
Saška Benedičič Tomat pripravi program razgibavanja na prireditvi in prosi sina Naceta za projekcijo. 
Govorniki in podeljevalci bodo predsednik Športne zveze Blaž Pipp, predsednik Sveta Zavoda za šport 
Marko Primožič, predsednica Odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin Saška Benedičič 
Tomat in župan občine Škofja Loka Tine Radinja.  
 
Odbor se je seznanil, da je to leto zadnje, ko obrazložitve dobitnikov priznanj pripravlja Jože Stanonik. 
Na prireditvi se mu bomo zahvalili za to 20 letno delo, pristojna organa Športne zveze in Zavoda za šport 
pa prosi za razmislek, kdo bi to delo v prihodnje opravljal. 
 
Ostale naloge : 
Gašper Murn poleg vodenja programa in dogovora z Glasbeno šolo poskrbi še za ozvočenje. Marjan 
Kalamar in Avgust Hartman poskrbita za pripravo svečanih listin, Avgust še pripravi nekaj zahvalnih 
besed za Stanonika, Marjan naroči plakete in vse dostavi na zavod. Igor Draksler pridobiva informacije o 
prisotnosti nagrajencev oz. ob odsotnosti ime predstavnika za prevzem priznanja. Matjaž Bernik poskrbi 
za sceno, mize v preddverju, 2 hostesi, rože, za fotografa, postrežbo po prireditvi. Aleš Murn rezervira 
Sokolski dom, poskrbi za najavo prireditev in oglaševanje, vabila, program, naročilo majolik, oddajo 
prošnje za sofinanciranje… 
 
4. točka 
Člani odbora so se seznanili s predlogom sprememb Pravilnika za podeljevanje najvišjih športnih 
priznanj, ki jih je pripravila Športna zveza. Ko bodo spremembe potrjene še na Svetu Zavoda za šport 
predlagajo, da se z njim seznani še pred novim razpisom tudi Odbor za priznanja. 
 
Športni pozdrav 
 
Zapisal          Predsednica Odbora 
Aleš Murn        Saška Benedičič Tomat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V vednost:  
- člani odbora 
- zapisnik se v potrditev daje članom IO Športne zveze in Svetu Zavoda za šport 
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ZAPISNIK  
 
19. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport 
ki je potekala od 12.2.2020 do 15.2.2020. 
 
Na sklicani dopisni seji so glasovali člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Pavle Oblak, Aleksandra Kavčič, 
Jurij Demšar, Jože Hafner in Ivan Hafner. 
 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED : 
 

1. Predlog za najvišja občinska športna priznanja za leto 2019 
 
Člani IO ŠZ so prejeli zapisnik in predlog Odbora za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za 
šport in Športne zveze Škofja Loka za leto 2019.  
 
Glasovali so zgoraj navedeni člani IO.  
Rezultat glasovanja: ZA je glasovalo 6 članov, PROTI ni glasoval nihče. 
Glede na rezultate glasovanja je mogoče ugotoviti, da so člani IO sprejeli naslednji 
 
Sklep: 
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka se strinja s predlaganimi kandidati za najvišja občinska športna 
priznanja za leto 2019. 
 
Zapisal Aleš Murn 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
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