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ZAPISNIK  
 

25. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (5. sestav) ki je bila 
dne 16.6.2021 ob 19.00 uri v mali telovadnici Športne dvorane Trata, Frankovo nas.51a. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Blaž Pipp, Jože Hafner, Aleksandra Kavčič in Jurij 
Demšar. Opravičeno odsoten član IO : Ivan Hafner.  
Prisotni predsednik Nadzornega odbora Športne zveze (NO): Rudi Zadnik 
Ostali prisotni: sekretar ŠZ Aleš Murn 
 
Predsednik ŠZ Blaž Pipp je pozdravil vse prisotne. Uvodoma je bil sprejet ugotovitveni sklep : IO ŠZ 
zaradi smrti člana IO Pavleta Oblaka do naslednje skupščine deluje v 5 članski zasedbi.  
Predlagan in sprejet je bil  
 
DNEVNI RED : 
1. Pregled in potrditev zapisnika 24. dopisne seje IO ŠZ 
2. Predlagani dobitniki najvišjih občinskih športnih priznanj 
3. Prošnja za včlanitev društva v Športno zvezo 
4. Poziv za ureditev statusa športnih delavcev 
5. 18. Skupščina Športne zveze 
6. Informacije o 

• delitvi javnih sredstev društvom in klubom v letu 2021 

• pričetku 40. Športno rekreacijskih igrah 

• športnih objektih v občini Škofja Loka 

• podanih mnenjih ŠZ za ureditev športne infrastrukture 

• obisku Slovenske bakle v Škofji Loki 

• izvedbi teka 4 mostov 

• prvih pokoronskih športnih srečanjih 
7. Razno 
 
Gradivo za sejo so člani prejeli 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 24. seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
K 2. točki: 
Pregledal se je zapisnik Odbora za športna priznanja. Ker Jože Stanonik ne pripravlja več obrazložitve za 
dobitnike priznanj so člani predlagali za to delo g. Marka Špolada, profesorja na Gimnaziji. V kolikor bi po 
premisleku ugotovili, da je g. Špolad ustrezen za to delo, se ga povabi na razgovor oz. vpraša za njegov 
pristanek. Člani IO so sprejeli: 
Sklep 2 
V Odbor za športna priznanja naj na mesto pokojnega Pavleta Oblaka imenuje drugega člana nova 
sestava IO Športne zveze. 
Sklep 3 
Izvršni odbor Športne zveze potrjuje predloge dobitnikov za najvišja občinska športna priznanja za 
obdobje januar 2020 – marec 2021 in datum podelitve 23. september 2021. 
 
K 3. točki: 
Člani IO ŠZ so se seznanili s prošnjo za včlanitev Športnega društva Nogometna šola Škofja Loka v 
Športno zvezo. Jože Hafner je omenil pomislek imena društva, ki ga uporabljajo že več let delujoča 
nogometna društva v Škofji Loki. Dogovorjeno je, da društvo uradno spremeni svoje ime. Člani IO ŠZ so 
sprejeli  
Sklep 4 
V svoje članstvo Športna zveza Škofja Loka sprejema Športno društvo nogometna šola Arena Škofja 
Loka. 
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K 4. točki: 
Prisotni so se seznanili s pozivom za ureditev statusa športnih delavcev v razvid izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu. Zakonsko morajo članice zveze to urediti. Soglasno je bil sprejet 
SKLEP 5  
IO ŠZ se je seznanil z zadevo urejanja statusa športnih delavcev in naproša direktorja Zavoda za šport, 
da čim preje pozove društva k ureditvi statusov njihovih trenerjev in vaditeljev. 
 
K 5. točki: 
Prisotni so pregledali izhodišča za 18.skupščino Športne zveze. Za predlog spremembe statuta zveze 
Blaž Pipp sporoči, kako je sličen popravljen tekst oddala na Upravno enoto članica zveze: Rokometno 
društvo Škofja Loka : 
» 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. « 
 
Sprejeli so 
Sklep 6 

- 18. Skupščina (volilna) Športne zveze se skliče v prvi polovici oktobra 2021. 
- Članice Športne zveze se 6. septembra obvesti o sklicu skupščine in se jih pozove za 

predlaganje kandidatov v organe Športne zveze.  
- Sprejme se dnevni red 18. skupščine Športne zveze. 
- Pred pričetkom skupščine se predstavi promocijski film Športnega društva Partizan in predstavi 

spletno stran ter insert iz video gradiv Odbora za muzej športa. 
 
K 6. točki: 
Prisotni so se seznanili z informacijami  

• O delitvi javnih sredstev društvom in klubom v letu 2021, 

• O pričetku 40. Športno rekreacijskih igrah, 

• O pregledu športnih objektih v občini Škofja Loka, 

• O podanih mnenjih ŠZ za ureditev športne infrastrukture za plezanje ter odbojko 
na mivki, 

• O pripravah in programu obiska Slovenske bakle v Škofji Loki ter izvedbi teka 4 
mostov, katero aktivnost vodi Društvo T4M, 

• O izvedenih prvih pokoronskih športnih srečanjih v organizaciji Športne zveze. 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 20.20 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 

 

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

