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ZAPISNIK  
 
23. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport 
ki je potekala od 24.11.2020 do 27.11.2020. 
 
Na sklicani dopisni seji so sodelovali vsi člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Pavle Oblak, Aleksandra Kavčič, Jurij 
Demšar, Jože Hafner in Ivan Hafner. 
Seznanjena s sejo sta bila še predsednik NO ŠZ Rudi Zadnik in direktor ZŠ Igor Draksler. 
 
Dnevni red : 

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. dopisne seje IO ŠZ 
2. Mnenje k predlaganemu Letnemu programu športa v Občini Škofja Loka za leto 2021 

 
Ad 1  
Pregled in potrditev zapisnika 22. seje IO ŠZ. Soglasno je bil sprejet 
SKLEP: Sprejme se zapisnik 22. seje Izvršnega odbora Športne zveze v predlagani obliki. 
 
Ad 2  
Direktor Zavoda za šport Igor Draksler nas je zaprosil za mnenje k predlaganemu Letnemu programu 
športa v Občini Škofja Loka za leto 2021. Podal je obrazložitev LPŠ 2021 in primerjavo z letom 2020. 
Podani sta bili dve vprašanji na kateri je direktor odgovoril : 

• za delovanje zavoda za Šport so se zvišala sredstva glede na lansko leto za skoraj 20.000 EUR 
in dodatno se (za razliko od 2020) namenja 20.000 EUR subvencije za bazen. Kaj se predvideva 
pod tema zvišanjema? 

o ODGOVOR: Sredstva so povečana za zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih v 
skladu z kolektivno pogodbo. Bazen že več let posluje z izgubo. Da bo ohranili cene 
usluge na primerni ravni, bo občina subvencionirala delovanje bazena in tako omogočala  
vadbo v bazenu. 

• Za organizacijo Tek štirih mostov je ponovno predvidena subvencija 7.000 EUR-čeprav za 2020 
očitno ne bo izpeljan? 

o ODGOVOR: Tek štirih mostov je predviden tudi v letu 2021 in zato postavka za 7.000 
evrov. Sredstva iz letošnjega proračuna 2020, ko ni bilo teka, se ne morejo prenesti v 
leto 2021. 

 
Člani IO Športne zveze so podali pozitivno mnenje k predlogu LPŠ in sprejeli 
SKLEP: Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega programa 
športa v Občini Škofja Loka za leto 2021. 
 
Športni pozdrav. 
 
Zapisal Aleš Murn     Blaž Pipp, predsednik Športne zveze Škofja Loka 
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