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ZAPISNIK  
 

24. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (5. sestav) ki je bila 
dne 2.3.2021 ob 18.00 uri v mali telovadnici Športne dvorane Trata, Frankovo nas.51a. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Blaž Pipp, Ivan Hafner, Pavle Oblak in Jurij Demšar. 
Korespondenčno prisotna članica IO : Aleksandra Kavčič. Odsoten član IO : Jože Hafner 
Prisotni predsednik Nadzornega odbora Športne zveze (NO): Rudi Zadnik 
Ostali prisotni: sekretar ŠZ Aleš Murn 
 
Predsednik ŠZ Blaž Pipp je pozdravil vse prisotne in predlagal  
 
DNEVNI RED : 

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  

 
Gradivo za sejo je bilo podano članom po elektronski pošti, podano pa je tudi na spletnih straneh  
www.zsport-skloka.si  /  Dokumenti  /  Športna zveza  / pod točko 3. 
 
K 1. točki: 
Po pregledu zapisnika so vsi člani IO soglasno sprejeli: 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 22. seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 2. točki: 
Povzetek finančnega poročila je podal sekretar ŠZ. Na koncu je omenil, da se z računovodstvom preverja 
še eventualna napaka iz zgodovine, kjer bo pozitivni rezultat lahko malenkostno drugačen. To bo do 
skupščine urejeno. Rudi Zadnik je podal še zaključke NO. Člani IO so soglasno sprejeli: 
Sklep 2 
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 14.327,00 € 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. 
 
K 3. točki: 
Aleš Murn je predstavil plan dela ŠZ za leti 2021 in 2022, ki je bil predstavljen tudi MIZŠ ob poročanju in 
podajanju planov za status društva, ki deluje v javnem interesu. Člani IO so soglasno sprejeli: 
Sklep 3 
Sprejme se program dela Športne zveze za leti 2021 in 2022. 
 
K 4. točki: 
Prisotni so pregledali predlog razpisa za zbiranje predlogov za športna priznanja v letu 2020. Kot je bilo 
sprejeto v preteklosti na IO ŠZ in na Svetu Zavoda za šport, se razpisi za najvišja občinska športna 
priznanja objavljajo v marcu. Strinjali so se s predlaganimi popravki razpisa, da se ob tokratni časovni 
spremembi zapiše obdobje januar 2020 – marec 2021. V prihodnje pa predlagajo zapis obdobje 2021-22.  
Člani IO so soglasno sprejeli: 
Sklep 4 
Sprejme se predlog razpisa za zbiranje predlogov za najvišja občinska športna priznanja za obdobje 
januar 2020 – marec 2021 in se ga daje v potrditev Svetu Zavoda za šport. Objavi se ga do konca marca 
2021. 
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K 5. točki: 
Glede na zdravstveno situacijo v državi sta predsednik in sekretar ŠZ pridobila mnenje UE Škofja Loka za 
izvedbo volilne skupščine ŠZ. Zakon omogoča, da se mandat članov v organih društev lahko podaljša. S 
tem so se vsi člani IO strinjali. V razpravi je bilo rečeno, da se v primeru, če ne bo možno sklicati 
»normalno« skupščino, najprej skliče dopisna skupščina za popravek statuta ŠZ. Popravek se overi na 
UE in šele za tem se izvede volilna skupščina na način, ki ga bo omogočala zdravstvena situacija. 
Na koncu razprave so člani IO soglasno sprejeli  
Sklep 5 

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

- Članice ŠZ se pozove za predloge kandidatov v organe ŠZ v času od 6. do 26. aprila, ki se pisno 
zbirajo na sedežu ŠZ. Za evidentiranje prispelih predlogov se imenuje kandidacijska komisija v 
sestavi: Blaž Pipp, Domen Kosmač in Damjan Sofronievski; 

- Če skupščine ne bo mogoče sklicati do septembra 2021, IO določi prihodnje korake za sklic. 
 
K 6. točki: 
Člani IO ŠZ so soglasno sprejeli 
Sklep 6 
Sprejme se predlog dopolnitve statuta Športne zveze Škofja Loka in sicer : 
» 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. « 
ter se ga da v potrditev Skupščini Športne zveze. 
 
K 7. točki: 
Člani IO ŠZ so se seznanili z zapisom srečanja društev in klubov po zoom-u v januarju 2021. Jurij 
Demšar je povedal, da atleti v skupinah 10 že zunaj vadijo, zaznan pa je upad mladih. Blaž Pipp je podal 
informacijo učitelja telovadbe na osnovni šoli, da je šolsko testiranje pokazalo za 20 % slabše rezultate 
telesnih predispozicij, še najbolj pa je to opazno pri aktivnih športnikih. Ivan Hafner je povedal, da bodo 
pri Društvu upokojencev po navodilih NIJZ pričela delovati večina sekcij. Tudi Športno društvo Partizan je 
pričel z vadbo nekaterih skupin, Aleš Murn je povedal, kako poteka vadba v športni dvorani. 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 19.20 uri.  

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

- Člani IO in predsednik NO ŠZ 
- Predsednik Sveta Zavoda za šport 
- Župan Občine Tine Radinja 
- Direktor Zavoda za šport 
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