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ZAPISNIK  
 

9. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (5. sestav) ki je bila 
dne 12.6.2018 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 in Aleksandra 
Kavčič. Opravičeno odsoten član IO: Pavle Oblak. Odsotna člana IO: Tine Radinja in Jože Hafner. 
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. Člani so soglasno sprejeli  
 
DNEVNI RED : 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje IO ŠZ 
2. Finančno poročilo oz. sprejem predlaganih sklepov – priloga zapisnik NO 
3. Predlog sprejema Športnega društva Kobra v Športno zvezo Škofja Loka 
4. Imenovanje predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za šport za obdobje sep. 2018 – sep.2022 
5. Informacija o sofinanciranju LPŠ na osnovi javnega razpisa občine Škofja Loka v letu 2018 
6. 17. skupščina Športne zveza 
7. Pobude in razno 

 
K 1. točki: 
Podane so bile informacije k zapisniku 8. seje IO ŠZ: 

- Pri 1. točki : Sekretar in predsednik ŠZ v septembru pripravita dopis članicam o eventualni 
pripravljenosti sodelovanja v skupnem projektu zavarovanja odgovornosti vaditeljev in trenerjev za 
sezono 2018/19; 

- Pri 3. točki : Pregled Pravilnika o športnih priznanjih in predlog eventualnih sprememb v septembru 
pripravijo Hafner Ivan, Stanonik Jože in sekretar Murn. 

- Sekretar je članice 15.5.2018 obvestil o Osnutku finančno materialnega pravilnika Športne zveze 
za eventualno pomoč njihovemu delovanju skupaj s pozivom za predlaganje kandidatov za 
imenovanje v Svet zavoda za šport Škofja Loka. 

- Sklep 11 je 2. točka te 9. seje IO ŠZ. 
- Sklep 12 so člani IO ŠZ prejeli kot prilogo zapisniku 8. seje. 
- Sklep 15 (atletska steza) : Jurij Demšar in Igor Draksler sta podala pobudo o dveh možnih lokacijah 

za stezo na občino. Pripravili se bodo še podpisi atletov in o nadaljnjih aktivnostih bosta poročala 
v prihodnje.  

- Sklep 16 je 4. točka te 9. seje IO ŠZ. 
Po omenjenih informacijah so člani IO soglasno sprejeli: 
 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 8. seje Izvršnega odbora Športne zveze, skupaj z ugotovitvami iz tega zapisnika. 
 
K 2. točki: 
IO ŠZ je že na 8. seji sprejel poročilo o finančnem poslovanju Športne zveze v letu 2017. Predlagani sklepi 
pa so se odložili na naslednjo sejo. V vmesnem času je Nadzorni odbor pregledal dokumente in se sestal 
s pripravljavci poročila. Na podlagi mnenja NO je bilo poročilo o finančnem poslovanju dopolnjeno. Člani 
IO ŠZ so prejeli zapisnik NO in na predlog predsednika sta bila soglasno sprejeta: 
 
Sklep 2 
Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2017 v višini 1.089 € bo namenjen izvedbi programov 
Športne zveze v letu 2018. 
 
Sklep 3 
IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v potrditev. 
 
K 3. točki: 
Sekretar je podal informacijo o prejeti dokumentaciji Športnega društva Kobra in prošnjo za včlanitev 
društva v Športno zvezo Škofja Loka. Člani IO so soglasno sprejeli: 
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Sklep 4 
V Športno zvezo Škofja Loka se sprejme novega člana in sicer : Športno društvo Kobra. Društvu se 
posreduje v podpis pristopno izjavo. 
 
K 4. točki: 
Na Športno zvezo so članice predlagale naslednje kandidate za imenovanje predstavnikov Športne zveze 
v Svet Zavoda za šport za obdobje sep.2018 – sep.2022: Marka Primožiča, Gorazda Šiberleta, Jaka Matka 
in Ivana Hafnerja. Prisotni člani IO ŠZ so bili mnenja, da je potrebno, da o predstavnikih glasujejo vsi člani 
IO. Zato so soglasno sprejeli 
 
Sklep 5 
Za imenovanje predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za šport za obdobje sep. 2018 – sep. 2022 se 
skliče dopisna seja, na kateri bodo imeli vsi člani IO ŠZ možnost glasovati o predstavnikih ŠZ v Svetu 
zavoda za šport. Za pripravo dopisne seje se zadolži sekretarja ŠZ. O izidu glasovanja na dopisni seji 
sekretar poroča članom IO ŠZ.  
 
K 5. točki: 
Poleg celotnega gradiva so prisotni dobili tudi podrobnejšo informacijo o sofinanciranju LPŠ na osnovi 
javnega razpisa občine Škofja Loka v letu 2018 od direktorja Zavoda za šport. Sofinanciranje športa je v 
preteklih treh letih pokazalo, da bo potrebno malenkostno spremeniti nekatera določila meril za vrednotenje 
športa. Pripravlja se odlok, da se v kategoriji športa za vse ne omejuje število skupin in da se sofinanciranje 
lahko zmanjša tudi za 50% tistim, ki jim je dejavnost občutno padla.  
V tem letu so uporabniki športnih dvoran deležni tudi 10.000 € več subvencij. Pri športnih objektih se gradi 
»pump track« v vojašnici, dela na nogometnem igrišču v Gorajtah naj bi stekla v jeseni. Na koncu razprave, 
kjer so sodelovali vsi prisotni, so člani sprejeli 
 
Sklep 6 
Direktor Igor Draksler pripravi dopis o predlogu sprememb Pravilnika za sofinanciranje športa z Odlokom. 
Nato se skliče (dopisna) seja IO ŠZ – Strokovnega sveta Zavoda za šport. 
 
K 6. točki: 
V razpravi na sklic 17. skupščine Športne zveze, ki naj bi bila oktobra 2018, so bile podane ideje o 
predstavitvi jubilantov, članic zveze ali predavanje o organizaciji društva. Podanih je bilo nekaj izhodišč in 
napotkov k izvedbi skupščine, za kar se v avgustu dobijo predsednika NO in IO ter sekretar ŠZ. 
 
Ker ni bilo več druge razprave je predsednik zaželel vsem lepe počitnice in sestanek zaključil ob 20.00 uri.  

 
Zapisal Aleš Murn 

 
Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 

 
 
 
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. 
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