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ZAPISNIK  
 

1. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport 
(5. sestav) ki je bila združena z izvoljenimi člani Nazornega odbora in Disciplinske komisije dne 
12.12.2016 ob 19. uri v sejni sobi Športne dvorane Poden, Podlubnik 1c. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO) : Blaž Pipp, Jurij Demšar, Pavle Oblak, Aleksandra Kavčič, Tine 
Radinja in Jože Hafner. 
Opravičeno odsoten član IO : Ivan Hafner. 
Prisotni člani Nadzornega odbora Športne zveze (NO) : Janko Platiša, Rudi Zadnik in Vlado Podviz. 
Prisoten član Disciplinske komisije Športne zveze (DK) : Jože Stanonik. 
Opravičeno odsotna člana DK : Tina Murn in Jure Hajnrihar. 
Ostali prisotni : Igor Draksler (direktor Zavoda za šport) in Aleš Murn (sekretar ŠZ) 
 
Predsednik ŠZ Blaž Pipp je pozdravil vse prisotne in vsem zaželel konstruktivno in plodno delo v izvoljenem štiri 
letnem mandatu. Predlagal je in člani so soglasno sprejeli  
 
DNEVNI RED : 
 

1. Konstituiranje Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije Športne zveze Škofja Loka ter 
imenovanje predsednikov NO in DK. 

a. preverjanje podatkov izvoljenih predstavnikov ŠZ 
b. relacija Športne zveze in Zavoda za šport ter seznanitev s predstavniki Športne zveze v Svetu Zavoda 

za šport 

2. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje IO prejšnje sestave in zapisnika 16. skupščine ŠZ 

3. Organizacija dela in naloge ŠZ 
a. Splošne informacije delovanja Športne zveze 
b. Potek plavalnih tečajev, Športno rekreacijskih iger ter rekreacijskih tekmovanj 
c. Športna zveza in Fundacija za šport 
d. Nova merila za vrednotenje športnih programov in razpis za leto 2017 

4. Informacija o predlogu proračuna Občine na športnem področju za leto 2017 

5. Predlog Letnega programa športa za leto 2017 

6. Pobude in razno 

 
K 1. točki: 

Sklicana seja Športne zveze je istočasno tudi konstitutivne narave, zato so se najprej vsi prisotni predstavili : 
 

 
IZVRŠNI ODBOR 

   pred Pipp Blaž Partizanska c. 20 blaz.pipp@elektro-gorenjska.si  031 330 715 

podpr Demšar Jurij Poljanska c. 9 jurij.demsar@gmail.com 031 768-774 

 
Oblak Pavle Zminec 103 pavle.oblak@lthcastings.com  031 395 595 

 
Kavčič Aleksandra Suška c. 43 aleksandra_kavcic@t-2.net 041 285 742 

 
Radinja Tine Tavčarjeva 18 a radinja@gmail.com 040 172 646 

 
Hafner Ivan Kopališka 31 ivan.hafner@volja.net 041 971 271 

 
Hafner Jože Godešič 28 joze.hafner@siol.net 031 352 426 

     

 
NADZORNI ODBOR 

   

 
Platiša Janko Puštal 84 s52pjdkr@gmail.com 041 866 903 

 
Zadnik Rudi Sorška c. 49 rudi.zadnik@telemach.net 041 327 902 

 
Podviz Vlado Podlubnik 154 vpodviz@siol.net 040 835 575 

     

 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 

  

 
Stanonik Jože Kidričeva 4 b info@pd-skofjaloka.com 041 595 005 

 
Murn Tina Poljanska c. 9 tina.murn@gmail.com  041 816 005 

 
Hajnrihar Jure Bodovlje 7 lihadoo@siol.net 041 550 133 

 

Po razpravi so bili sprejeti: 
Sklep 1 

Izvršni odbor Športne zveze se je na 1. seji 5. sklica konstituiral. 
Sklep 2 

Nadzorni odbor Športne zveze se je na 1. seji 5. sklica konstituiral, člani so imenovali predsednika Rudija Zadnika. 
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Sklep 3 

Člani Disciplinske komisije Športne zveze se v prihodnje sestanejo in izvolijo predsednika komisije. 
Člani Disciplinske komisije so po dopisni seji med 9. in 13. januarjem 2017 sprejeli  
Sklep 

Disciplinska komisija Športne zveze se je konstituirala, člani so imenovali predsednika Jožeta Stanonika. 
 
V nadaljevanju so bil prisotni informirani o dokumentih zveze, ki so objavljeni na spletnih straneh www.zsport-
skloka.si, ter o organiziranosti športnega vodstva v občini. Predsednik je priporočal, da si dokumente vsak član 
vodstva Športne zveze prebere in se seznani z gradivom, ki je objavljeno (pretekli zapisniki, poročila …) Sprejeli so  
Sklep 4 

Člani IO, NO in DK Športne zveze so se seznanili z relacijo Športne zveze in Zavoda za šport ter s predstavniki 
Športne zveze v Svetu Zavoda za šport. 
 
 
K 2. točki: 

Člani so pregledali zapisnik 20.seje prejšnjega sestava IO in se seznanili z zapisnikom 16. seje skupščine Športne 
zveze. Na zapisnik 20.seje ni bilo pripomb, zato so soglasno sprejeli 
Sklep 4 

Sprejme se zapisnik 20. seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 

K 3. točki: 

Vodstvo Športne zveze se je seznanilo s široko aktivnostjo delovanja zveze : 
- Na spletnih straneh www.zsport-skloka.si so objavljeni pravilniki zveze, zapisniki in finančna poročila; 
- Na spletu je prav tako objavljen že veljavni novi Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v občini Škofja Loka; 
- Člani so se seznanili z odbori, ki delujejo pri Športni zvezi: 

Odbor za muzej športa 
Odbor za občinske športne objekte  
Odbor za športna priznanja  
Odbor za Tek štirih mostov  
Odbor Športno rekreacijskih iger; 

- Podana je bila informacija o izvajalcih in skrbnikih programov Športne zveze; 
- Predstavljene so bile glavne naloge zveze. Te so vsako leto izvedba plavalnih tečajev, Športno rekreacijskih 

iger ter drugih rekreacijskih tekmovanj; 
- Dana je bila tudi informacija o relaciji Športne zveze do Fundacije za šport. 

 
Prisotni so bili mnenja, da se društva, članice Športne zveze obvesti o sprejemu novega Pravilnika o postopkih in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Škofja Loka in kje se ti dokumenti nahajajo. Obvesti se jih 
skupaj z objavljenim razpisom za leto 2017 in jim ponudi tudi navodila in servis za oddajo kandidatur. 
Na koncu so člani IO sprejeli  
Sklep 5 

IO ŠZ se je seznanil z organizacijo in delom zveze v predlagani vsebini. 
 
 
K 4. točki: 

Podana je bila informacija o predlogu proračuna Občine na športnem področju za leto 2017. Sledili sta dve pojasnili 
podžupana občine in člana IO ŠZ, Tineta Radinje:  

- Za dejavnost športnih društev in klubov je predlog Odbora za družbene dejavnosti, da se povečajo sredstva 
iz 310.000 € na 330.000 €; 

- Prav tako je predlog pri subvenciji športnih dvoran, da se sredstva povečajo iz 10.000 € na 30.000 €; 
- Pri investicijah pri športnih objektih se določena sredstva namenjajo za dokončen nakup zemljišč v Gorajtah 

ter za projektiranje nogometnega kompleksa. Če bosta k izgradnji pristopili še Fundacija za šport in 
Nogometna zveza Slovenije, se bo odzvala za sofinanciranje športnega parka tudi Občina Škofja Loka. 

- Za projektiranje drugih športnih objektov občina želi pristopiti tudi k reševanju športnih površin pri Osnovni 
šoli Šk. Loka mesto, kjer pa je potrebno sprejeti najprej odločitev, kaj si tam sploh želimo.  

Po razpravi so člani IO sprejeli  
Sklep 6 

IO ŠZ se je seznanil s predlogom proračuna občine za področje športa v letu 2017. 
 
 
K 5. točki: 

Direktor Zavoda za šport je predstavil Osnutek Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2017. Besedilo 
še ni dokončno pripravljeno. Pred sprejetjem programa na Svetu Zavoda za šport (ter na koncu na Občinskem svetu) 
bo potreben sklic Izvršnega odbora Športne zveze, ki je tudi Strokovni svet Zavoda za šport. Zato so člani sprejeli  
Sklep 7 

Za sprejemanje Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2017 bo sklicana dopisna seja članov IO ŠZ. 
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K 6. točki: 

- Na skupščini Športne zveze je žalostno, da je prisotnih članic toliko, da se komaj doseže sklepčnost. Eden 
od ciljev IO ŠZ mora v prihodnje biti, da bodo le te bolj zanimive, kjer se predstavniki tudi družijo, skratka, da 
skupščine ponudijo dodatno vsebino.  

- Prav tako bi bilo potrebno razmisliti, kakšni bi bili drugačni komunikacijski kanali zveze do članic, da se 
njeno in njihovo delo predstavi. 

O danih pobudah razmislijo in predlagajo rešitve vsi člani IO ŠZ. 
 

- Gradiva za seje IO ŠZ naj bodo v prihodnje ločena v .pdf datotekah po točkah dnevnega reda. 
- Napravi naj se zapisnik volitev in naj ga podpiše predsednik volilne komisije. 

 
- Argumentirana je bila potreba po atletski stezi. Nikjer v občini nimamo v prostorskih planih možnost 

postavitve 400 m steze za teke – trenutno bi lahko bila taka lokacija le pri načrtovanem nogometnem 
kompleksu v Gorajtah. Atletika je že dolgo in močno usidrana tudi v našem prostoru, vsekakor pa njeno 
poslanstvo, kakor tudi tak objekt, potrebujejo vsi športi, ki se resneje ukvarjajo ne samo z rekreacijo, ampak 
s tekmovalnim športom. Zato bo nujno potrebno najti prostorske možnosti za postavitev takega objekta. 

Člani IO ŠZ aktivno pristopijo v javnosti za podporo in k iskanju rešitve te zadnje pobude. 
 
Seja se je zaključila ob 20.30 uri 
Zapisal Aleš Murn 

Predsednik ŠZ: Blaž Pipp 
 

 

 

 

 

 

Zapisnike v vednost prejemajo po elektronski pošti : 

- Člani IO, NO in DK Športne zveze 

- Člani Sveta Zavoda za šport 

- Vodje športnih programov 

- Direktor Zavoda za šport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsport-skloka.si/


 

 

 
Športna zveza Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka  www.zsport-skloka.si 
Identifikacijska št. za DDV: 53780779, MŠ: 1132849, TRR: 19140 5007612133 

 

 

 

 

 

16. skupščina Športne zveze Škofja Loka 

Zapisnik volitev 

 

Prisotnih članic Športne zveze je 21. 

 

Za predsednika Športne zveze je skupščina izvolila Blaža Pippa, za katerega je glasovalo 19 članic. 

 

Za podpredsednika Športne zveze je skupščina izvolila Jurija Demšarja, za katerega je glasovalo 11 članic. 

Protikandidat Tine Radinja je prejel 9 glasov. 

 

Za člane Izvršnega odbora Športne zveze so bili izvoljeni: 

Pavle Oblak – 15 glasov 

Aleksandra Kavčič – 12 glasov 

Jože Hafner – 12 glasov 

Ivan Hafner – 9 glasov 

Za petega člana sta po 8 glasov prejela Tine Radinja in Tomaž Lang. V drugem krogu je več glasov (10:7) prejel Tine 

Radinja. 

Drugi kandidati so prejeli: Roman Cenčič 7 glasov, Jože Kordiš 7 glasov, Alenka Žagar 6 glasov, Janez Demšar 4 

glasove, Janez Dolinar 1 glas. 

 

Za člane Nadzornega odbora Športne zveze so bili izvoljeni: 

Janko Platiša – 19 glasov 

Rudi Zadnik – 16 glasov 

Vlado Podviz – 13 glasov 

Neizvoljeni kandidat Matjaž Hafner je prejel 12 glasov. 

 

Za člane Disciplinske komisije Športne zveze so bili izvoljeni: 

Jože Stanonik – 11 glasov 

Tina Murn – 11 glasov 

Jure Hajnrihar – 8 glasov 

Neizvoljeni kandidati: Roman Cenčič 7 glasov, Anže Jurgele 6 glasov, Jurij Posavec in Aleksandar Hadžidaov po 5 

glasov, Franc Kemperle 4 glasove. 

 

Za volilno komisijo : Gregor Kamin 
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