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Vabilo na 
 
24. sejo Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka in Strokovnega sveta Zavoda za šport 

 
ki bo v torek, 2.3.2021 ob 18,00 uri  
v mali telovadnici Športne dvorane Trata, Frankovo naselje 51a 
 
 

Predlog dnevnega reda : 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 22. dopisne seje IO ŠZ 
2. Finančno poročilo za leto 2020 in poročilo Nadzornega odbora 
3. Program dela ŠZ 2021-22 
4. Razpis za zbiranje predlogov za športna priznanja v letu 2020 
5. 18. Skupščina Športne zveze 
6. Dopolnitve Statuta Športne zveze Škofja Loka 
7. Razno : zapis srečanja društev, januar 2021 … 
 
 
Ad 1  
Predlagani SKLEP: Sprejme se zapisnik 22. seje Izvršnega odbora Športne zveze v predlagani obliki. 
 
Ad 2  
Predlagani SKLEP: Sprejme se  

- Poročilo inventure Športne zveze na dan 28.1.2021; 
- Odpiše se izrabljena ali izgubljena oprema po popisu osnovnih sredstev; 

- Računovodstvo naj predloge odpisov razknjiži v skladu s računovodskimi standardi; 

- Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2020 v višini 14.167,01 € se bo porabil za 
športne programe v letu 2021 in 

- IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v potrditev. 
 
Ad 3  
Predlagani SKLEP: Sprejme se program dela Športne zveze za leti 2021 in 2022. 
 
Ad 4  
Predlagani SKLEP: Sprejme se osnutek razpisa za zbiranje predlogov za športna priznanja v letu 2020 
in se ga daje v potrditev Svetu Zavoda za šport. Objavi se ga do konca marca 2021. 
 
Ad 5  
Predlagani SKLEP: Sprejme se 

- 18. Skupščina se na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 preloži do preklica ukrepa začasne delne omejitve zbiranja ljudi;  

- Skupščina se skliče najkasneje v roku treh mesecev od preklica ukrepov; 
- Potrdi se časovnica za pripravo in sklic skupščine; 
- Potrdi se osnutek poziva članicam Športne zveze, obrazec za evidentiranje članov v organe 

Športne zveze in osnutek pooblastila; 
- Sprejme se dnevni red 18. skupščine Športne zveze. 

 
Ad 6  
Predlagani SKLEP: Sprejme se predlog popravka statuta Športne zveze Škofja Loka v predlagani obliki 
in se ga da v potrditev Skupščini Športne zveze. 
 
 
Športni pozdrav 
Blaž Pipp, predsednik 
Športne zveze Škofja Loka 
 

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

http://www.zsport-skloka.si/
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Športna zveza Škofja Loka 
Februar 2021 
 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2020 
 
Finančno poslovanje Športne zveze Škofja Loka je bilo v letu 2020 precej drugačno, kot je bilo planirano. 
Posledica tega je, tako kot pri vseh športnih organizacijah, »svetovno leto epidemije«. Dodeljena javna 
sredstva občine se zaradi epidemije niso spreminjala in zato je razumljivo bilančno poslovanje konec leta 
pozitivno.  V lanskem letu smo zabeležili 18.917,30 € manj prihodkov kot v letu 2019 in imeli smo za 31.435,52 
€ manj odhodkov. Denarni tok je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot z našimi obveznostmi.  
 
Iz občinskega proračuna smo na podlagi prijavljenih programov dobili več sredstev kot leto poprej, enaka 
višina je bila namenjena za športna priznanja. Pri sponzorjih in donatorjih smo glede na potek aneksov oz. 
pogodb in glede na zdravstveno situacijo lahko zaprosili v začetku leta zgolj Založbo Rokus Klett. Drugih firm 
nismo zaprošali za pomoč. Pri razpisih nam je Fundacija za šport svoje obveznosti v višini 3.000 € za 39. 
Športno rekreacijske igre iz leta 2019 nakazala šele februarja 2020, za odobrena sredstva na jubilejne igre pa 
nismo podpisali pogodbe. Preostala sredstva na tem segmentu so bila še pridobljena sredstva pri promoc iji 
državnega praznika Dan športa in pri uporabi Sokolskega doma. Pri prihodkih je bilo v letu 2020 tudi precej 
manj plačanih prijavnin za udeležbo na športnih programih, kot tudi pri izvajanju plavalnih tečajev. Prihodki 
lanskega leta v primerjavi na leto poprej so razvidni na spodnji tabeli : 
 
 

PRIHODKI 2019 2020 2020/2019 

občinski proračun za dejavnost      19.176,00           21.044,00               1.868,00    

občinski proračun za športna priznanja        5.000,00             5.000,00                         -      

sponzorji, donatorji        7.785,00                800,00      -        6.985,00    

prihodki od razpisov        6.422,89             3.968,94      -        2.453,95    

prijavnine        1.544,00                758,00      -           786,00    

Vrtec, OŠ - plavalni tečaji      17.156,50             8.255,00      -        8.901,50    

drugi prihodki        2.045,15                386,30      -        1.658,85    

SKUPAJ      59.129,54           40.212,24       
 
 
Glede na situacijo v letu 2020 so bili tudi odhodki precej drugačni, kot leto poprej. Izvedba tekmovanj in 
plavalnih tečajev ter najemnine objektov je bilo odhodkovno občutno manjše. Plavalni tečaji so se izvedli v 
tretjinskem obsegu, rekreacija in tekmovanja pa so bila realizirana zgolj 17 x, v letu 2019 kar 52 x. Športna 
zveza je plan lahko izvajala v januarju in februarju, ter od junija do začetka oktobra. Pri medaljah in pokalih 
imamo na skladišču še komplet pokalov za jubilejne igre, zato ta strošek ni tako občutno manjši. Prav tako v 
letu 2020 ni bilo podelitve priznanj mladim športnikom, zaključkov tekmovanj in z njimi povezanih družabnih 
srečanj je bilo precej manj. Neuporabni so bili letaki za športne igre v višini 472 €, slabše so bile »vnovčene« 
zloženke za zimske počitnice. 600 € smo namenili promociji športnega državnega praznika, nakupiti smo 
morali medalje za plavalne tečaje, za kar smo plačali 860 €. Kar nekaj materiala ima zveza glede na lansko 
situacijo spravljenega na zalogi za naprej. Spodnja tabela kaže odhodke v primerjavi z letom poprej:  
 

ODHODKI 2019 2020 2020/2019 

izvedba tekmovanj, tečajev plavanja 25.096,60 8.517,21 -      16.579,39    

najemnina objektov 10.898,51 5.885,63 -        5.012,88    

medalje, pokali, promocija 5.559,22 4.294,26 -        1.264,96    

prireditve in priznanja športnikom 10.482,48 5.122,84 -        5.359,64    

pisarniški material, drugo 3.388,00 1.845,50 -        1.542,50    

računovodske storitve 1.752,00 1.244,00 -           508,00    

športna oprema 494,98 60,00 -           434,98    

SKUPAJ 57.671,79 26.969,44  
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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Pozitivni rezultat finančnega poslovanja v letu 2020 je 13.242,80 €. Prenos iz leta 2019 je + 924,21 €.  
 
Predlagana sklepa Izvršnemu odboru : 
 
SKLEP 1: Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2020 v višini 14.167,01 € se bo porabil za športne 
programe v letu 2021. 
 
SKLEP 2: IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v potrditev. 
 
Finančno poročilo pripravila:  

Aleš Murn, sekretar Športne zveze in  
T menat, računovodske storitve, d.o.o. 

 
 
 
 
 
 

Ligaška tekmovanja, turnirji in redna vadba v okviru Športne zveze v letu 2020 
 
 

 LETO 2020 
razpisano 

tekmovanje udeleženih ekip št.udeležencev 

1 Odbojka dvoranska Trata 23.02.2020 5 35 

2 Veleslalom Rudno 29.02.2020 12 30 

3 Kegljanje posamično jan - feb 20   68 

4 Splošna telovadba okt.19-mar.20   236 

5 Kegljanje ekipno liga nov.19-jan.20 7 170 

6 Namizni tenis rekreacija nov 19 - mar 20   105 

7 Badminton rekreacija nov - mar 20   172 

8 Prstomet liga nov.19-jun.20 9 254 

9 Namizni tenis liga nov.19-jun.20 9 216 

10 Balinanje dvojice Gor.vas 13.06.2020 9 20 

11 Tenis dvojice Žiri 12.07.2020 5 10 

12 Odbojka na mivki Šk.Loka 23.08.2020 14 28 

13 Prstomet Žiri 29.08.2020 14 28 

14 Tenis Železniki 5.09.2020 4 8 

15 Odbojka na mivki Žiri 6.09.2020 12 24 

16 Odbojka na mivki Šk.Loka 12.09.2020 16 32 

17 Plavanje Železniki 3.10.2020   16 

   116 1452 
 
 
 
 
 
 

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


 
Datum:   28.1.2021 
 
ZADEVA: POROČILO INVENTURE Športne zveze RKS OZ Škofja Loka 
 
Pooblaščeni Aleš Murn je v januarju 2021 opravil inventuro vseh osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
Športne zveze Škofja Loka. Inventura je bila opravljena v prostorih:  ŠP Poden, Bazenu Stara Loka, ŠD Trata. 
Popisanih in pregledanih je bilo 14 osnovnih sredstev in drobnega inventarja. V odpis se predlaga 2 plavalna 
pripomočka, 2 kom ročnega semaforja, 3 kom odbojkarske žoge, 1 kom ploščki za prstomet, 10 kom razni 
pripomočki za aerobne vaje in 6 kom markirnih majic, ki niso več uporabni oz. izgubljeni. 
 
Priložen je popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter odpis osnovnih sredstev. 
 
V mesecu februarju 2020 je bil opravljen še popis denarnih sredstev, terjatev in drugih finančnih obveznostih. 
Ugotovljeno je, da so poravnane obveznosti do dobaviteljev. 
 
Finančno stanje Športne zveze  Škofja Loka na dan 31. 12. 2020 je bilo: 
-  na TRR:  14.190,34 €                    
-  v blagajni:  37,88 €                               
-  terjatve do kupcev:  0,00 €               
-  obveznosti do dobaviteljev  131,16 € 
 
 
Pooblaščenec za inventurno Športne zveze Škofja Loka predlaga IO, da poročilo obravnava in sprejme 
naslednji sklepe: 
1. Sprejme se poročilo inventure Športne zveze. 
2. Odpiše se izrabljena ali izgubljena oprema po popisu osnovnih sredstev. 
3. Računovodstvo naj predloge opisov razknjiži v skladu s računovodskimi standardi. 
 
 
Poročilo pripravil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

INVENTURA OPREME NA DAN 31. 12. 2020      

     
inventura 

31.12.2019 inventura januar 2021   

ŠT. Lokacija - pisarna nakup oprema kom 
Nabavna 
vrednost popis stanje in opomba 

nova 
nabavna 
vrednost 

1 
Skladišče Smuč.kluba 
Alpetour okt.12 

jahači za prevoz otrok v 
kombiju na tečaje 4 74,99 € 4 še zadovoljivo stanje 74,99 € 

2 Bazen Stara Loka okt.17 plavalni pripomočki razni 7 65,10 € 5 2 dotrajana v izmet 46,50 € 

3 Bazen Stara Loka maj.19 plavalni pripomočki razni 7 107,36 € 7 novi v letu 2019 107,36 € 

4 ŠD Poden nov.15 blagajna elektronska 1 kupil ZŠ 1 o.k. kupil ZŠ 

5 
Mazzini Matjaž - vodja 
tekmovanj mar.16 šahovski kompleti 5 359,00 € 5 o.k. 359,00 € 

6 ŠD Poden in ŠD Trata dec.16 semafor ročni 3 104,82 € 1 2 dotrajana v odpis 34,94 € 

7 ŠD Poden in ŠD Trata nov.19 semafor ročni 6 295,70 € 6 novi v letu 2019 295,70 € 

8 ŠD Trata dec.16 zvočnik z mikrofonom 1 190,00 € 1 o.k. 190,00 € 

9 ŠD Poden okt.17 odbojkarske žoge 3 162,75 € 0 niso več uporabne 0,00 € 

10 ŠD Trata okt.17 ploščki za prstomet 4 85,34 € 3 
en izgubljen med 
letom 64,01 € 

11 ŠD Trata okt.17 
razni pripomočki za aerobne 
vaje 25 175,51 € 19 

nekaj dotrajanih v 
odpis 133,39 € 

12 ŠD Trata okt.17 
razni pripomočki za aerobne 
vaje 12 91,92 € 8 

nekaj dotrajanih v 
odpis 61,28 € 

13 ŠD Trata nov.17 markirne majice 6 31,48 € 0 niso več uporabne 0,00 € 

14 Bazen Stara Loka .2015 železna omara 1 ? 1 
o.k. ne vodimo več po 
letu 2020 ? 

 
 
 
 

Športna zveza Škofja Loka    

Podlubnik 1c, Škofja Loka    

     

Odpis osnovnih sredstev Športne zveze Škofja Loka - na dan 31.12.2020 za leto 2020 

     

ŠT. oprema kom 
Nabavna 
vrednost opomba 

1 plavalni pripomočki razni 2 18,60 € v okvari: poškodovani 

2 semafor ročni 2 69,88 € v kovari: strgani listi številk 

3 odbojkarske žoge 3 162,75 € 2x izgubljeni 1x neuporabna-pušča 

4 ploščki za prstomet 1 21,36 € izgubljeno 

5 razni pripomočki za aerobne vaje 6 42,12 € strgane elastike 

6 razni pripomočki za aerobne vaje 4 30,64 € poškodovane napihljive žoge 

7 markirne majice 6 31,45 € neuporabne, poškodovane 

 
 
 
Popis pripravil 
 
 
 
 
 
 

 



Športna zveza Škofja Loka  
Nadzorni odbor 
 
Datum: 17.2.2021 
Štev.: 1/21 
 

ZAPISNIK 
 

DOPISNE SEJE NADZORNEGA ODBORA ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 
 

Nadzorni odbor Športne zveze Škofja Loka je v skladu s  1. in 8. členom Poslovnikom Športne 
zveze Škofja Loka je izvedel dopisno sejo nadzornega odbora ŠZ, ki trajala od 13. 2. 2021 do 
17.2.2021.  
Vabljeni: Rudi Zadnik predsednik NO Športne zveze Škofja Loka in člana, Lado Podviz in Janko 
Platiša.  
Na dopisno sejo nadzornega odbora so odgovorili vsi člani NO Športne zveze Škofja Loka. 
 

Dnevni red: 
1. Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2020 ŠZ 

Zaključni račun za leto 2020 ŠZ 
2. Inventurni zapisnik in zapisnik odpisa  

 
 

Ad.1 Pripravljen je bil zaključni račun ŠZ in vsi dokumenti za Ajpes 
          in izdelan zaključni račun. 
Gradivo je bilo dano v prilogi 
 

Sklep: 1. Sprejem se Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2020 ŠZ in zaključni račun za 
leto 2020 ŠZ Škofja Loka  
 
ZA                                                   PROTI 
 
Za sklep so glasovali trije člani 
 
Ad.2. Inventurni zapisnik in zapisnik odpisa 
Glede na epidemijo je bila po sklepu predsednika opravljena inventura materialnih sredstev 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Opravil jo je strokovni delavec.  
Narejen je zapisnik in obrazec za odpis v skladu s  Pravilnikom o finančno materialnem 
poslovanju Športne zveze Škofja Loka. 
Gradivo je bilo dano v prilogi 
 
Sklep 2. Sprejme se poročilo zapisnik inventure Športne zveze Škofja Loka. 
 
ZA    PROTI 
 
Za sklep so glasovali trije člani 
 
Zapisal:                                                                                                                      Predsednik NO:  
Rudi Zadnik l.r.             Rudi Zadnik  
 
Priloge: Potrditve članov odbora na sklepe NO ŠZ 
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Plan dela Športne zveze za leti 2021 in 2022 
 
Športna zveza Šk.Loka združuje športna društva in klube na območju občine Škofja Loka. Člani 
Športne zveze so športni subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo, ki so določeni v statutu 
Športne zveze Škofja Loka. Želimo si, da bi se trenutno število članic zveze (58 društev in klubov) 
povečalo. 
 
Športna zveza s svojim delovanjem, ob pomoči Zavoda za šport Škofja Loka, skuša združevati in 
izpolnjevati interese vseh svojih članov ter čim večjega števila prebivalcev občine, ki se 
udejstvujejo na športnem področju, pri čemer pa sama neposredno ne posega v področje 
delovanja posameznih društev. Glavna dejavnost zveze je koordinacija članstva in organizacija 
posameznih športnih dogodkov in aktivnosti, ki so v širšem javnem interesu.  
 
Za nami je leto epidemije v državi in svetu in pred nami zaradi navedenega bolj nepredvideni časi. 
Klub temu bo Športna zveza pri svojem delovanju v letih 2021 in 2022 na področju športnih 
dejavnosti sledila smernicam, ki so bile začrtane že v preteklih letih in bo nadaljevala ter 
poskušala izboljševati svojo dejavnost na vseh področjih. Ključna športna dogajanja bomo 
organizirali v okviru Športno rekreacijskih iger, izvajali bomo program Mali sonček in program 
plavalnih tečajev za predšolske otroke ter otroke 1. in 3. razredov. Organizirali bomo tudi druga 
rekreacijska turnirska in ligaška tekmovanja ter izvajali nekatere oblike redne vadbe. Podrobnejši 
načrt se nahaja v tabeli spodaj. 
 
Finančna plana za leto 2021 in 22 izhajata iz realizacije iz leta 2019, ko so odhodki znašali slabih 
58.000 €. Za delovanje zveze večino prihodkov pričakujemo iz naslova financiranja športnih 
dejavnosti občine Škofja Loka iz javnih sredstev (razpis) ter iz vadnin, šolnin in štartnin. 
Načrtujemo, da bomo del sredstev pridobili tudi s prijavo na razpisu Fundacije za šport in upamo, 
da v okviru zapisnega na spodnji tabeli, tudi iz naslova donacij in sponzorstev. 
 
Ob neupoštevanju epidemijoloških razmer so odhodki za »normalno« leto načrtovani v višini 
dobrih 60.000 €. Največ sredstev bo šlo za izvedbo tekmovanj in plavalnih tečajev, sledili bodo 
stroški najema objektov, stroški za promocijo, pokale in medalje nekje. Glede na dogovor z 
raznimi izvajalci naših programov bo nekaj sredstev namenjenih tudi nakupu športne opreme, 
nekaj denarja bo porabljeno za podelitev priznanj športnikom. Finančni plan za leto 2021 
(podoben tudi za leto 2022) je razviden iz spodnje tabele. 
 
 
Finančni plan Športne zveze 2021 

 

 

financiranje 
2020 (ocena) 

financiranje 
2021 (ocena) 

% DELEŽI 
(2021) 

Občinski proračun za ŠPORTNE PROGRAME: 21.044,00 € 24.000,00 € 36,64% 

Sredstva Fundacije za šport (v letu 2020 neizveden 
program) : 

0,00 € 4.000,00 € 6,11% 

Sredstva VADNIN / ŠOLNIN / STARTNIN: 9.013,00 € 27.000,00 € 41,22% 

Sredstva SPONZORJEV in DONATORJEV: 800,00 € 5.500,00 € 8,40% 

DRUGI VIRI, razpisi: 9.355,00 € 5.000,00 € 7,63% 

sredstva po FINANČNEM PLANU (SKUPAJ) 40.212,00 € 65.500,00 € 100,00% 

 
 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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Plan rekreacije Športne zveze za sezono 2021/22  

V sezoni 2020/21 bodo planirani programi po mesecih izvedeni glede na navodila vlade in NIJZ.  

 

1 Tek v naravi September   
2 Kolo kronometer Hrastnica September   
3 Odbojka na mivki Žiri September   
4 Odbojka na mivki Škofja Loka September   
5 Plavanje Železniki September   
6 Šah - Gorenja vas September   
7 Balinanje dvojice Novi svet Oktober    
8 Streljanje Oktober    
9 Balinanje trojke Novi svet Oktober    

10 Tek - kros Oktober    
11 Prstomet  Oktober    
12 Mali nogomet Oktober    
13 Pikado - ŠD Poden Oktober    
14 Šah - Železniki Oktober    
15 Košarka 3:3 Gorenja vas November    
16 Kegljanje jesenski turnir November    
17 Balinanje Trata Nov-dec   
18 Kegljanje borbene igre Nov-dec   
19 Namizni tenis  Nov-dec   
20 Badminton vadba Oktober-april   
21 Prstomet liga Nov-mar   
22 Namizni tenis liga  Okt-apr   
23 Mali nogomet liga Nov-feb   
24 Namizni tenis vadba Nov-mar   
25 Kegljanje ekipno tekmovanje Dec-feb   
26 Hokej v dvorani November    
27 Šah - zaključni turnir Trata December    
28 Streljanje December    
29 Košarka 5:5 Žiri December    
30 Odbojka dvoranska December    
31 Kegljanje posamično Feb-mar   
32 Veleslalom Rudno Februar    
33 Tek na smučeh Rudno Februar    
34 Šah - Trata Marec    
35 Pikado - Železniki April   Plan dela sprejet na dopisni seji  

36 Prstomet - Žiri April   Izvršnega odbora ŠZ v februarju  

37 Kegljanje sprint April-maj  2021 in bo posredovan na  

38 Kegljanje tandem April-maj  spomladansko skupščino. 

39 Kegljanje dvojice April-maj   
40 Kegljanje mešane dvojice April-maj  

 

41 Odbojka dvoranska April   
 

42 Orientacija Maj   
43 Kegljanje Železniki Maj    
44 Košarka 5:5 Lenart Junij  

 

45 Tenis dvojice Žiri Junij   
46 Balinanje Gorenja vas Junij   
47 Košarka 3:3. Žiri Junij   
48 Odbojka na mivki Železniki Junij   

 

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


  

 
 
Zavod za šport Škofja Loka 
Športna zveza Škofja Loka 
Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka  www.zsport-skloka.si 
 

 
 
 
 
 

Na podlagi Pravilnika za podeljevanje priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za šport Škofja 
Loka in Športne zveze Škofja Loka (Svet zavoda 22.10.2001 in IO ŠZ 15.11.2001) objavlja  

Zavod za šport Škofja Loka 
 
 
 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA  
PODELITEV PLAKET IN SVEČANIH LISTIN 

 ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE OBČINE ŠKOFJA LOKA V LETU 2020 obdobju 
januar 2020 – marec 2021 

 
 
 
1. Zavod za šport Škofja Loka (ZŠ) in Športna zveza Škofja Loka (ŠZ) podeljujeta PLAKETE in 

SVEČANE LISTINE za 
- dosežene vrhunske rezultate športnikov v letu 2020 obdobju januar 2020 – marec 

2021 in 
- za posebne dosežke športnikov, trenerjev in športnih delavcev na področju športa, ki 

so pomembno prispevali k razvoju in uveljavitvi športa, razvoju osebnosti športnikov, 
dviganju kakovost življenja občanov in ugledu Občine Škofja Loka, ZŠ in ŠZ. 

2. Plakete in svečane listine ZŠ in ŠZ se podeljujejo posameznikom – občanom Škofje Loke, 
skupinam športnikov, ekipam in športnim društvom, ki so člani ŠZ za dosežene rezultate v 
športu ali za dolgoletno uspešno delo v športnih organizacijah. 

3. Predlagatelji so lahko športna društva, klubi, organi ŠZ in ZŠ, skupine in posamezni občani, 
ki predložijo izpolnjen obrazec »Predlog za podelitev plaket in svečanih listin«, ki ga dobijo 
na spletnih straneh : 
www.zsport-skloka.si     ( pot :  dokumenti / obrazci / 2. ) 

4. Rok za prijavo je 30. april 2021 na naslov : Zavod za šport, Podlubnik 1/c, 4220 Škofja Loka 
s pripisom: » Priznanja 2020-21 «. 

5. Prispele predloge na razpis bo na podlagi pravilnika ZŠ in ŠZ pregledal Odbor za priznanja 
in po pregledu dal v potrditev svetu ZŠ in izvršnemu odboru ŠZ. 

6. Predlagatelji bodo o izboru obveščeni in tako kot dobitniki vabljeni na svečano podelitev v 
prvih mesecih leta 2020 ki bo na državni praznik športa, 23. septembra 2021. 

 
 
ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA   ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA 
predsednik sveta ZŠ, Marko Primožič   predsednik ŠZ, Blaž Pipp 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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18. SKUPŠČINA Športne zveze bo volilna. Glede na okoliščine smo 
Upravni enoti Škofja Loka 12. februarja zastavili vprašanje : 
 
 

Za: Upravna enota Škofja Loka 
 
Spoštovani 
Športna zveza je skladno s statutom dolžna v letu 2021 sklicati skupščino. Na njej se morajo izvesti tudi 
volitve v organe zveze. Sprašujemo vas, na kakšen način lahko to izvedemo, glede na zakonska določila, 
ki trenutno veljajo zaradi epidemije (PKP7 in dr.)? 
 
Običajno Športna zveza Škofja Loka, v primeru volitev organov zveze, svoje člane predhodno pred sklicem 
skupščine pozove, da posredujejo svoje predloge kandidatov za člane organov. Skladno z veljavnim 
statutom je za sprejem poslovnika o delu skupščine zadolžena skupščina zveze. Glede na to imamo največ 
dvomov o tem, na kakšen način lahko veljavno sprejmemo poslovnik o delu skupščine, da bo lahko delo 
skupščine zakonito in enakopravno za vse člane.  
Hvala za odgovor in pojasnilo, kako lahko skličemo volilno skupščino. 
 
Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
Aleš Murn, sekretar Športne zveze 
 
 
16.2. smo dobili naslednji odgovor : 
 
Spoštovani, 
 
z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 175/20), ki je začel veljati 28. 11. 2020 v 114. členu določa začasne ukrepe glede sklica in izvedbe 
zbora članov društev, zveze društev oz. podružnic tujih društev, ki veljajo v času do preklica ukrepa 
začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s COVID-19 in sicer je s prvim odstavkom 114 člena tega zakona dana pravna podlaga, da lahko 
zveza skliče in izvede zbor članov korespondenčno, če lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh 
članov, pri čemer mora za sklic, izvedbo in odločanje na korespondenčnem zboru članov uporabiti vse 
določbe temeljnega akta društva. Za vrsto korespondence (dopisna, elektronska, video, on-line) se bo 
odločila sama, korespondenčne seje zbora članov pa se bo lahko poslužila le, če bo s korespondenčnim 
sklicem in korespondenčno izvedbo zbora članov lahko zagotovila enakopravnost sodelovanja vseh 
članov, med drugim, če bo lahko zagotovila, da se bodo s sklicem in morebitnim gradivom lahko 
pravočasno seznanili vsi člani in če bo vsem članom omogočeno, da na določen korespondenčni način 
pravočasno oddajo svoj glas. Po izvedbi korespondenčne seje zbora članov bo morala vse člane 
seznaniti s sprejetimi sklepi korespondenčne seje zbora članov.  
 
Se pa tudi z drugim odstavkom 114. člena tega zakona podaljšuje mandat zastopniku in članom 
organov upravljanja zveze, če jim je mandat potekel v času, ko veljajo ukrepi za omejitev gibanja 
in zbiranja ljudi zaradi preprečevanja prenosa nalezljive bolezni COVID-19,  in če zbora članov, na 
katerem bi izvolili zastopnika in organe, ne more sklicati korespondenčno. Mandat se jim podaljša 
le do prvega zbora članov, ki ga mora sklicati najkasneje v roku treh mesecev od preklica 
ukrepov. 
 
Prijazen pozdrav. 

 

Ema Čater, svetovalka I 
RS Upravna enota Škofja Loka 
Oddelek za upravne notranje zadeve 
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka  
t: +386 4 511 24 28, f: +386 4 512 44 23 
e: ema.cater@gov.si 
w: upravneenote.gov.si/skofja_loka/ 
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Članom IO ŠZ v premislek:   
Mogoče bi bilo res bolj smiselno počakati na »normalizacijo« zadev. Če pa je zadrega, je sedaj 
dopuščeno zbiranje do 10 oseb in bi lahko izvedli skupščino preko pooblaščencev (največ 10 oseb) – 
določiti bi morali postopek take izvedbe. 
 
Predlog časovnice 
 

- 8. – 27.marec 2021 (3 tedni) se pozove društva in klube za predloge kandidatov za organe 
Športne zveze 

- 29. – 30. marec se posreduje članicam gradivo za skupščino in se ga da na splet 
- Sklic skupščine v aprilu oz. v čas, ko bo to dovoljeno (vsaj 7 dni kasneje od sklica) 

 
 
 
 
 
Poziv članicam 8.marec :  
 
V letu 2021 je načrtovana volilna 18. skupščina Športne zveze Škofja Loka. Ta se na podlagi Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) 
preloži do preklica ukrepa začasne delne omejitve zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19. 
Skupščina bo sklicana najkasneje v roku treh mesecev od preklica ukrepov. 
 
Gradivo za skupščino bo od 29. marca 2021 objavljeno na spletnih straneh  

www.zsport-skloka.si  /  Dokumenti  /  Športna zveza  /  18. skupščina Športne zveze 
kjer je pri pravilnikih objavljen tudi Poslovnik o delu skupščine – z volitvami. 
 
Na dnevnem redu skupščine bodo tudi volitve v organe Športne zveze. Glede na to vas pozivamo, da 
predlagate ustrezne kandidate - člane organov Športne zveze Škofja Loka za naslednji 4 letni mandat 
2021 – 2025. Zaželeno je, da so predlogi članov tudi ustrezno argumentirani. 
Zaradi lažje priprave na skupščino vas prosimo za vaše predloge, ki jih zbiramo do 27. marca 2021, da 
jih  posredujete na e-pošto : ales.murn@zsport-skloka.si ali pisno v kuverti na sedež Športne zveze Škofja 
Loka, Podlubnik 1c s pripisom: NE ODPIRAJ : VOLITVE. 
Po Poslovniku o delu skupščine Športne zveze kandidature lahko oddate tudi kasneje v pismeni obliki na 
naslov Športne zveze do dveh dni pred zasedanjem skupščine (23.člen). 
 
Obrazec za evidentiranje je tudi na spletni strani   
www.zsport-skloka.si  /  Dokumenti  / Športna zveza  /  Skupščine Športne zveze  / Obrazec za evidentiranje 
kandidatov za volitve na 18. skupščini ŠZ. 
 
Ob tem pozivu vas tudi sprašujemo, ali imate o svojih delovanjih ali tekmovanjih posneti kakšen kratek 
filmček, ki bi ga predstavili pred skupščino. 
 
 
V pozivu članice seznanimo še s sestavo dosedanjih organov in z navedenimi določili: 
 
Statut Športne zveze med drugim določa :  

• 14. člen : Poleg skupščine so organi ŠZ Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinska komisija. Mandat izvoljenih članov v 
organe traja štiri leta. 

• 21. člen : Izvršni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in pet članov 

• 28. člen : Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov 

• 29. člen : Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov 
 
Poslovnik o delu skupščine Športne zveze med drugim določa : 

• 21.člen : Predsednika in podpredsednika, člane IO, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije se voli za dobo štirih let in 
so lahko na to funkcijo ponovno izvoljeni. 

• 23.člen : Kandidata za predsednika in podpredsednika lahko skupščini ŠZ predlaga posamezno društvo, vendar pa mora 
kandidaturo podpreti vsaj še eno društvo. V nasprotnem primeru predlagan kandidat ne more biti uvrščen na glasovnico. 
Kandidature se zbira v pismeni obliki na naslovu Športne zveze do dveh dni pred zasedanjem skupščine. 

 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA VOLITVE NA 18. 
SKUPŠČINI ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA v letu 2021 
 
Škofja Loka, datum  __________ 2021 
Športno društvo, klub ___________________________ 
 
V organe Športne zveze Škofja Loka predlagamo z njihovim privoljenjem naslednje člane  
(IME, naslov) : 
 
Za predsednika ŠZ predlagamo ____________________________________________ 
Za podpredsednika ŠZ predlagamo _________________________________________ 
Za člana Izvršnega odbora ŠZ predlagamo ___________________________________ 
Za člana Disciplinske komisije ŠZ predlagamo _________________________________ 
Za člana Nadzornega odbora ŠZ predlagamo __________________________________ 
 
Predloge argumentiramo : 

 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA : 
 

1. Sprejem Poslovnika o delu 18. Skupščine ŠZ 
2. Izvolitev organov Skupščine  

a. izvolitev 3 članskega delovnega predsedstva 
b. izvolitev 3 članske verifikacijske komisije 
c. izvolitev 2 overovateljev zapisnika 
d. izvolitev 1 zapisnikarja 

3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Potrditev zapisnika in izvajanje sklepov 17. Skupščine ŠZ 
5. Poročilo o delu IO ŠZ v obdobju 2019 - 2020 
6. Poročilo o uresničevanju športnih programov ŠZ za 2019 in 2020 
7. Letni program športa in financiranje klubov in društev za 2019 in 2020 
8. Poročila o 

a. delu Odbora za muzej športa v Škofji Loki 
b. delu Odbora za športna priznanja  
c. delu Odbora Teka štirih mostov 

9. Finančna poročila za leta 2019 in 2020 in poročili Nadzornega odbora ŠZ 
10. Razrešnica starih organov  in volitve novih organov ŠZ: predsednika in podpredsednika ŠZ, člane 

Izvršnega odbora ŠZ, člane Nadzornega odbora, člane Disciplinske komisije 
11. Program dela ŠZ za leto 2021 – 2025 bo novo izvoljeni predsednik podal naknadno. 
12. Razno 

a. Vprašanja in pobude članov Skupščine 
 

Pred pričetkom skupščine bodo svoje delovanje predstavili na filmu ----. Po zaključku skupščine ste 
povabljeni še na druženje in pogovor 

 
 
 
 
POOBLASTILO 
18. SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA --- 
 
                              Športna organizacija _________________________________ 
                              Pooblašča ___________________________________ 
 
da pravnomočno zastopa svojo športno organizacijo na 18. skupščini Športne zveze Škofja Loka. 
Pooblaščenec sem seznanjena z gradivom 18. skupščine Športne zveze Škofja Loka in Poslovnikom o 
delu 18. skupščine Športne zveze – z volitvami 
 

 

http://www.zsport-skloka.si/
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Skupščina Športne zveze Škofja Loka je dne _____ 2021 sprejela 
 
 

DOPOLNITEV STATUTA 
ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 

 
 

In sicer se 
17. člen 

Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na dve leti.  
 
Spremeni, ter se glasi : 

17. člen 
Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na dve leti. Skupščina Športne zveze je lahko 
tudi dopisna ali po elektronskih medijih, če tako narekujejo izredne razmere, naravne ali druge 
nesreče. V izrednih razmerah ali ob naravnih in drugih nesrečah so delegati skupščine uradni 
zastopniki društev ali pa drugi člani društva, ki imajo s strani društva uradno pooblastilo.  
 
 
Škofja Loka, ____ 2021 

Predsednik: 



 
Športna zveza Škofja Loka in ŠD Partizan sta  
12. januarja 2021 sklicala video srečanje z društvi in 
klubi.  
 
Tema srečanja je bila analiza delovanja športa v letu 2020 in 
poročanje oz. kandidature na javna sredstva občine. 
 
Srečanja se je udeležilo 19 športnih delavcev iz 13 društev in klubov. Le-ti so na kratko poročali o delovanju: 

- Športna zveza : realizacija v letu 2020 je slabih 40 %. Izvedenih je bilo 18 tekmovanj z 820 
udeleženci jan-mar in jun-okt. Poleg tega so dva meseca in pol potekali še plavalni tečaji. 

- Plezalni klub Kinezis : sezona je bila katastrofalna, ob odprtju je prišlo poleg starega članstva tudi 
precej novih in to jim daje dober občutek za delo po krizi. 

- Smučarski klub je in deluje v okviru možnosti. Vezani so na sedežnice in smučišča, trenutno 
uporabljajo smučišči Rudno in Soriško planino in starejši tudi lahko vadijo. Nekaj vadb se je izvajalo 
tudi preko zooma. 

- ŠD Mladi rod šolskih tekmovanj praktično ni bilo, nekaj plavanja je bilo v jesenskem času in pa 
izveden šolski kros. 

- Rokometno društvo Urbanscape deluje po navodilih RZS, trenirajo in tekmujejo člani, ostale 
selekcije ne. Stroškov ni nič kaj manj, imajo pogosta testiranja, prihodkov pa je občutno manj. 
Kakšna bo pripravljenost mlajših se bo videlo šele ob pričetku vadbe. 

- ŠD Partizan kar lahko izvaja vadbo na daljavo, vzpodbuja rekreacijo in opozarja, da se moramo ob 
pričetku vadbe prilagoditi po situaciji »mirovanja« oz. lastne vadbe, da ne bo prihajalo do poškodb. 

- GŠD Bricalp ima podobna opažanja kot PK Kinezis. Nekaj jih rešuje delo z odraslimi in 
kategoriziranimi športniki ter njihovo izvajanje predavanj. 

- Namiznoteniški klub je praktično deloval dva meseca spomladi in mesec in pol jeseni. Imeli so veliko 
mladih, nekaj se vadi doma, predvsem pa lahko gledajo pink ponk na TV. Tudi prvoligaši ne 
tekmujejo. 

- Tek 4 mostov je tekmovanje prestavil na november, potem je bilo vse odpovedano i tudi letošnja 
izvedba je vprašljiva. Se pa sicer pripravljajo. 

- Žensko rokometno društvo je vadilo v živo toliko, kot vsi drugi. Sedaj izvajajo vadbo preko spleta 
(uro do uro petnajst), starši plačujejo polovično vadnino zato, da je zagotovljena resnost deklet. Delo 
pa je zavzeto in pohvalno delajo. 

- ŠD 5ka ima v programih dejavnosti bolj gibalne urice za vrtčevske otroke. Nekaj jih je bilo spomladi, 
jeseni so ob pričetku praktično tudi končali. Izvedli so tudi spomladanski tečaj rolanja, ocenjujejo pa 
za 46 % manj prihodkov kot leto poprej. 

- ŠD Podlubnik in OŠ so plavanje spomladi k sreči zaključili, jeseni le 2/3, šola v naravi je odpadla, 
zaključen pa je bil do poletja program Zlati sonček in Krpan. Šolskih športnih tekmovanj praktično ni 
bilo, izveden je bil na pobudo Športne zveze kros, kjer so se opazili 10-20% slabši rezultati. Vsem bo 
ob odpiranju aktivnosti velik izziv, kako vadbo pričeti v izogib poškodbam. 

- ŠD Cvetka Golarja je spomladi izvedlo dvoje tekmovanj, šola plavanja je odpadla, tečaji niso bili 
zaključeni.  

 
Predsednik Športne zveze Blaž Pipp se je zahvalil za orise in odzive društev na terenu in opozoril na 
pravilno delovanje strokovnega kadra ob pričetku vadbe glede na slabšo fizično pripravljenost ne samo 
mladih športnikov, ampak tudi starejših rekreativcev. Pozdravlja in vzpodbuja pa k vadbi na prostem in prosi 
za vztrajnost športnih sredin vse do pametnega pričetka vadbe, ko bodo za to dani pogoji. 
 
Direktor Zavoda za šport Igor Draksler je spomnil, da je del poročila za leto 2020 potrebno oddati do konca 
tedna (17.1.), vsebinski del s finančnim poročilom pa do konec marca. Poročilo naj zajema dejansko delo na 
terenu in posebej navedeno delo preko spleta. Za leto 2021 je za šport namenjeno nekaj več denarja, razpis 
bo v kratkem objavljen, nič drugačen, kot v preteklosti in prijave se bodo morale oddati do 28. februarja. 
 
V pogovoru je bilo še navedeno, da se bodo bazen v Stari Loki in dvorane odprli, ko bodo dani pogoji za to. 
Trenutno vadijo le članski igralci Rokometnega društva Urbanscape Loka rokometa in nekateri plezalci v ŠD 
Poden. Tu se izvaja tudi pouk OŠ Jela Janežiča. 
Za januar je malo verjetnosti za odpiranje športnih površin v drugih dvoranah. 
Za smučarske tekaške proge na lokacijah Suha in Sv. Duh, kjer naj bi bila zagotovljena dovoljenja lastnikov, 
je premalo snega. Razmišlja se še o zasneževanju v mestu, bomo pa videli, kaj zima še lahko pokaže in kaj 
bo dovoljeno po navodilih vlade. Glede na razmere pa je s pomočjo hoje v hrib tudi možno smučanje na 
Starem vrhu (brez žičniških naprav in teptalcev). 
 
Voditeljica srečanja Saška Benedičič Tomat se je na koncu zahvalila vsem udeležencem srečanja za 
povedano v upanju čim hitrejšega okrevanja športnega terena. 
Zapisal Aleš Murn, sekretar Športne zveze Škofja Loka. 
 


