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ZAPISNIK  
 

8. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (5. sestav) ki je bila 
dne 4.4.2018 ob 18.30 uri v sejni sobi Športne dvorane Poden, Podlubnik 1c. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Blaž Pipp, Jurij Demšar, Ivan Hafner, Tine Radinja, 
Aleksandra Kavčič in Jože Hafner 
Opravičeno odsoten član IO : Pavle Oblak 
Prisotni predsednik Nadzornega odbora Športne zveze (NO) : Rudi Zadnik 
Ostali prisotni : Igor Draksler (direktor Zavoda za šport) in Aleš Murn (sekretar ŠZ) 
 
Predsednik ŠZ Blaž Pipp je pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red, ki se je dopolnil z dvema 
točkama (4., 13.). Člani so soglasno sprejeli  
 
DNEVNI RED : 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje IO ŠZ 
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. dopisne seje IO ŠZ 
3. Pregled in potrditev zapisnika 7. dopisne seje IO ŠZ 
4. Predlog sprejema Plezalnega kluba Kinezis v Športno zvezo Škofja Loka 
5. Delovanje Odbora za muzej športa 
6. Potrditev sprememb Pravilnika o priznanjih športnikom 
7. Obravnava analize finančnega položaja športne dejavnosti v občini (Občinski svet 2007) 
8. Predlog Finančno materialnega pravilnika Športne zveze 
9. Finančno poročilo Športne zveze za leto 2017 
10. Program Športne zveze 2017-18 
11. Informacija o razdelitvi sredstev obvezne rezerve za nepredvidene situacije športnih programov v 

letu 2017 
12. Informacija o poteku Športno rekreacijskih iger 
13. Informacija o aktivnostih na področju športnih objektov v občini 
14. Pobude in razno 

 
K 1. točki: 
Člani so prejeli Pravilnik o priznanjih športnikom ter analizo z gradivom o povečanju proračunskih sredstev 
iz leta 2007. Igor Draksler je podal informacijo, da je Svet Zavoda za šport tudi sprejel ugotovitveni sklep o 
prenehanju z delovanjem Odbora za športne objekte. Sekretar in predsednik do poletja pripravita še dopis 
članicam o eventualni pripravljenosti sodelovanja v skupnem projektu zavarovanja odgovornosti vaditeljev 
in trenerjev za sezono 2018/19. 
Po omenjenih informacijah so člani IO soglasno sprejeli: 
 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 5. seje Izvršnega odbora Športne zveze, skupaj z ugotovitvami. 
 
 
K 2. točki: 
Člani IO so soglasno sprejeli: 
 
Sklep 2 
Sprejme se zapisnik 6. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
 
K 3. točki: 
Zapisnik 7. dopisne seje je pokomentiral Ivan Hafner, ki se ne strinja s togim pravilnikom o športnih 
priznanjih, kateri izloča vidik starostnikov in njihovo športno aktivnost. V razpravi se je izoblikovalo mnenje, 
da se poleg njega naprosi še Jožeta Stanonika, da pregledata Pravilnik in pripravita predlog eventualnih 
sprememb. Člani IO so sprejeli: 
 
Sklep 3 
O predlogu eventualnih sprememb Pravilnika o športnih priznanjih naj najprej odloča Odbor za športna 
priznanja. Nato se predlogi sprememb pravilnika predložijo v obravnavo na IO ŠZ in Svet ZŠ. 
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Po razpravi so člani IO sprejeli: 
 
Sklep 4 
S petimi glasovi za in enim vzdržanim se sprejme zapisnik 7. dopisne seje Izvršnega odbora Športne zveze. 
 
 
K 4. točki: 
Sekretar je podal informacijo o prejeti dokumentaciji Plezalnega kluba Kinezis in prošnjo za včlanitev kluba 
v Športno zvezo Škofja Loka. Člani IO so soglasno sprejeli: 
 
Sklep 5 
V Športno zvezo Škofja Loka se sprejme novega člana in sicer : Plezalni klub Kinezis. Klubu se posreduje 
v podpis pristopno izjavo. 
 
 
K 5. točki: 
Ker se je predsednik Odbora za muzej športa, Marjan Luževič opravičil na povabilo na sejo, je prisotnim 
podal kratko poročilo Ivan Hafner. Vsi prisotni so podali vse priznanje delu Odbora, ki se nadaljuje tudi po 
odprtju muzejske zbirke na Loškem gradu in se zahvaljujejo za prizadevnost tudi v prihodnje. Sprejel se je  
 
Sklep 6 
Prisotni so se seznanili s poročilo Odbora za muzej športa. 
 
 
K 6. točki: 
Člani IO so konec lanskega leta prejeli Pravilnik o podelitvi priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za 
šport in Športne zveze občine Škofja Loka. Glede na razpravo pri 3. točki dnevnega reda te seje se člane 
IO naproša, da čim prej sporočijo sekretarju Športne zveze eventualna dodatna opažanja po spremembah 
pravilnika. Le te pripombe sekretar posreduje Ivanu Hafnerju. Glede na podane dopolnitve na seji 5. in 15. 
člena so člani IO soglasno sprejeli: 
 
Sklep 7 
Pravilnik o podelitvi priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za šport in Športne zveze občine Škofja Loka 
se s popravki 5. in 15. člena potrdi. 
 
 
K 7. točki: 
Člani IO so prav tako konec lanskega leta prejeli Analizo finančnega položaja športne dejavnosti v občini 
Škofja Loka, ki jo je pripravil za Občinski svet Ivan Hafner v letu 2007. Prisotni so pokomentirali gradivo in 
ugotovili, da kasnejši sprejeti občinski proračuni za športno področje namenjajo sredstva na več različnih 
postavkah in da se za dejavnost sredstva počasi tudi zvišujejo. Vsekakor pa so bili člani enotnega mnenja, 
da je podhranjeno področje investicijskih vlaganj občine pri športnih objektih. Po razpravi so člani IO 
sprejeli: 
 
Sklep 8 
Prisotni so se seznanili z informacijo Analize finančnega položaja športne dejavnosti v občini Škofja Loka, 
ki je bila pripravljena za Občinski svet v letu 2007 in apelirajo na pripravljavce občinskih proračunov v 
prihodnje za povečanje sredstev na področju investicijskih vlaganj v športne objekte. 
 
 
K 8. točki: 
Predsednik Nadzornega odbora Rudi Zadnik je podal članom informacijo, da mora imeti Športna zveza po 
Zakonu o društvih finančno materialni pravilnik, na kar je ob inšpekcijskem nadzoru zveza bila opozorjena 
že leta 2014. Zato so člani IO soglasno sprejeli: 
 
Sklep 9 
Sprejme se predlog Pravilnika o finančno materialnem poslovanju Športne zveze Škofja Loka in ga daje v 
sprejem skupščini Športne zveze, ki bo jeseni 2018. 
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Glede na dejstvo, da morajo tak pravilnik imeti po zakonu vsa društva so člani IO soglasno sprejeli še: 
 
Sklep 10 
Sekretar ŠZ pripravi Osnutek finančno materialnega pravilnika in ga posreduje vsem članicam Športne 
zveze za njihovo delovanje. 
 
 
K 9. točki: 
Aleš Murn je povzel gradivo finančnega poročila Športne zveze za leto 2017. Predsednik Nadzornega 
odbora Rudi Zadnik je povedal, da je po statutu zveze potrebno vsako leto pripraviti inventuro, za kar mora 
IO imenovati komisijo. Nadzorni odbor je pregledal vse dokumente, ki so bili potrebni za oddajo na Ajpes 
in zakonsko zadostujejo. Ima pa odbor še določena vprašanja in pripombe za pripravljavce finančnega 
poročila, zato predlaga članom IO, da se sklepi za finančno poročilo sprejemajo na naslednji seji IO. 
Člani IO so soglasno sprejeli: 
 
Sklep 11 
Sprejme se poročilo sekretarja o finančnem poslovanju Športne zveze v letu 2017. Predlagane sklepe pa 
na željo Nadzornega odbora ŠZ obravnava na svoji naslednji seji. 
 
 
K 10. točki: 
Aleš Murn je predstavil Program Športne zveze 2017-18. Člani IO so bili mnenja, da ga je potrebno 
vsebinsko dopolniti. Soglasno so sprejeli : 
 
Sklep 12 
Progam Športne zveze 2017-18 se sprejme. Vsebinsko ga dopolnita predsednik in sekretar zveze ter ga 
posredujeta članom v informacijo kot prilogo zapisnika. 
 
 
K 11. točki: 
Igor Draksler je najprej podal informacijo o prispelih prijavah na občinskem razpisu LPŠ 2018. Prejetih je 
bilo 63 vlog za področje sofinanciranja športne dejavnosti ter 22 vlog za področje sofinanciranja 
investicijskega vzdrževanja športnih objektov. 
V nadaljevanju je podal informacijo glede razdelitve sredstev obvezne rezerve za nepredvidene situacije 
športnih programov v letu 2017. Tako kot v letu 2017 je tudi v letu 2018 rezerviranih 8.000 € v LPŠ, ki se 
bodo dodelila upravičenim kandidatom prijavljenim na razpis v drugi polovici leta. Člani so sprejeli : 
 
Sklep 13 
Informacijo glede razdelitve sredstev obvezne rezerve v letu 2017 so člani IO vzeli na znanje. 
 
 
K 12. točki: 
Aleš Murn je podal informacijo o poteku najobsežnejšega programa zveze, o 38.Športno rekreacijskih igrah. 
Člani so sprejeli : 
 
Sklep 14 
Informacijo o poteku 38. ŠRI so člani IO vzeli na znanje. 
 
 
K 13. točki: 
Igor Draksler je podal informacijo o aktivnostih na področju športnih objektov v občini. V razpravi so 
sodelovali vsi navzoči. Povedano je bilo: 

- Atletska steza : za njo se potrebuje površina 180 x 100 m. Igor Draksler prouči občinski prostorski 
plan in z občinsko službo pregleda možnosti postavitve takega objekta. V državi stoji 24 takih 
objektov, Škofja Loka je po velikosti na 14. mestu in takega objekta, ki je ob kvalitetno razvitem 
športu v občini nujno potreben, še nima. Tega problema se zavedajo tudi na občini. Po razpravi se 
je sprejel : 
SKLEP 15 : Za aktivno odvijanje reševanje tega problema je zadolžen Jurij Demšar. Skupaj z 
(izbranimi) atleti ter s pomočjo Igorja Drakslerja in Tineta Radinjo pripravijo osnovno projektno 
nalogo. 
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- Gorajte – Sveti Duh ● postavljen fitnes je dobro obiskan. Objekt se bo v naravi še širil s 
   postavitvijo nekaterih novih naprav; 
● teren se pripravlja za novo nogometno igrišče. Urediti je potrebno strugo, 
   razvijajo se projekti, kandidature za sofinanciranje investicije (poleg 
   občinskih sredstev) so oddane. Planirano je, da se v letu 2018 začnejo 
   dela. 

- Pripravljajo se že prostori za novo strelišče v vojašnici. Trenutno so dela v fazi oblaganja sten, sledi 
izolacija, elektrifikacija ter namestitev kurilne naprave. Želja je, da bo objekt pripravljen na prvo 
tekmovanje ob občinskem prazniku. 

- Telovadnica OŠ Škofja Loka mesto : Odbor za telovadnico se je že 3 x sestal. Predsednik odbora 
in arhitekt Jožko Misson, ki glede na že napravljene variante ne vidi možnosti postavitve obsežnih 
želja v prostor. Zato bo potrebno želje racionalizirati, trenutno se iščejo variante rešitve tega 
problema. 

- Za loškim gradom je že obnovljena trim steza. 
- V Viršku – Zabrajdi je zapuščeno ozemlje že v lasti Občine. Igor Draksler prouči možnosti za 

ureditev tega področja. 
- V vojašnici je planirana postavitev asfaltnega poligona za »pump track« (tlačilna steza za kolesarje) 

 
 
K 14. točki: 

- Člani IO so prejeli informacijo o pozitivnem mnenju Športne zveze za postavitev športnega parka 
v vojašnici: kolesarski poligon in zunanji fitnes.  

- Od Zavoda za šport je IO ŠZ prejel dopis za imenovanje predstavnikov Športne zveze v Svet 
Zavoda za šport Škofja Loka. Člani IO so zato sprejeli  
SKLEP 16 : predsednik Blaž Pipp in sekretar ŠZ pripravita dopis in pozoveta članice Športne zveze 
za predloge kandidatov. 

- V letošnji jeseni se skliče 17. Skupščina Športne zveze  
 
 
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/

