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ZAPISNIK  
 

1. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (6. sestav) ki je bila 
dne 11.11.2021 ob 19.00 uri v mali telovadnici Športne dvorane Trata, Frankovo nas.51a. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Saška Benedičič Tomat, Jurij Demšar, Tomaž Rant, 
Aleksandra Kavčič, Marko Terkaj, Sašo Bertoncelj in Jože Hafner. 
Prisotni člani Nadzornega odbora Športne zveze (NO): Blaž Pipp, Aleksander Igličar, Gorazd Tomc. 
Prisoten član Disciplinske komisije Športne zveze (DK): Damjan Sofronievski, odsotna Tina Demšar in 
Roman Jemec. 
Prisotna še Igor Draksler, direktor Zavoda za šport in Aleš Murn, sekretar Športne zveze. 
 
Predsednica Saška Benedičič Tomat je pozdravila vse prisotne. Uvodoma je pozvala vse prisotne, da se 
predstavijo. Po tem je bil predlagan in sprejet 
 
DNEVNI RED : 
1. Konstituiranje Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije Športne zveze Škofja 

Loka ter imenovanje predsednikov NO in DK. 
a. pregled podatkov izvoljenih predstavnikov ŠZ in imenovanje predsednikov NO, DK 
b. relacija Športne zveze in Zavoda za šport ter seznanitev s predstavniki Športne zveze v 

Svetu Zavoda za šport 
2. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje IO prejšnje sestave in zapisnika 18. skupščine ŠZ 
3. Organizacija dela in naloge ŠZ 
4. Predlog Letnega programa športa za leto 2022 
5. Pobude in 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 kontaktnih podatkov članov IO je bi sprejet 
Sklep 
IO ŠZ se je na 1. seji 6. sklica konstituiral. Sklic sej in gradiva se v prihodnje posreduje vsem članom IO 
in NO po elektronski pošti in se objavljajo na spletnih straneh ŠZ. 
 
Konstituiral se je tudi NO ŠZ in sprejel 
Sklep 
NO ŠZ se je konstituiral in za svojega predsednika imenoval Blaža Pippa. 
 
Glede na nesklepčnost DK ŠZ bo ta v prihodnje ponovno sklicana da se konstituira. 
 
Sekretar ŠZ je za tem predstavil prisotnim relacijo Športne zveze in Zavoda za šport ter njegove dele 
statuta, ki se nanašajo na ŠZ kot Strokovni svet zavoda. V pogovoru je bilo ugotovljeno, da se pogreša 
komunikacija IO ŠZ s predstavniki ŠZ v Svetu zavoda. Zato bi bilo v prihodnje smiselno vzpostaviti 
tesnejše sodelovanje s predstavniki ŠZ v Svetu Zavoda za šport, kjer so trenutno Marko Primožič, Jaka 
Matek in Gorazd Šiberle. Sprejeta sta bila sklepa: 
Sklep 
IO ŠZ za predsednika Strokovnega sveta Zavoda za šport imenuje Jožeta Hafnerja in naproša Svet 
Zavoda za šport, da se mu v prihodnje posredujejo gradiva in zapisniki njihovih sestankov. 
 
Sklep 
Na naslednje srečanje IO ŠZ se povabi tudi predstavnike IO ŠZ v Svetu zavoda, da se pridobijo 
informacije o njihovem delovanju in občinski športni problematiki. 
 
K 2. točki: 
Pri pregledu zapisnika 25. seje IO prejšnjega sestava je stekel posvet glede Odbora za športna priznanja 
in člani IO so sprejeli  
Sklep 
Iz Odbora za športna priznanja se umakne Saška Benedičič Tomat in se na mesto nje poleg Avgusta 
Hartmana, Marjana Kalamarja in Dušana Čatra imenuje Aleksandro Kavčič in Marka Terkaja. Novega 
predsednika-co Odbora imenujejo člani odbora na njihovem prvem srečanju, ki ga skliče sekretar ŠZ. 
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Sprejet je bil tudi 
Sklep 
Potrdi se zapisnik 25. seje IO prejšnjega sestava. 
 
Pri pregledu zapisnika 18. skupščine ŠZ sta se sprejela  
Sklep 
Potrdi se zapisnik 18. skupščine ŠZ. 
Sklep 
Novo izvoljena predsednica Saška Benedičič Tomat vloži na Upravno enoto čistopis statuta Športne 
zveze z dopolnitvami, ki so bile sprejete na skupščini in spremeni zakonitega zastopnika ŠZ. 
 
K 3. točki: 
Navzoči so se seznanili z organiziranostjo dela ŠZ. Vse informacije o delovanju so ažurne na spletnih 
straneh, ki bodo še v novembru osvežene.  
Pri Odboru za muzej športa so na podlagi ugotovitve skupščine člani IO sprejeli 
Sklep 
Člani IO ŠZ naj razmislijo o kakem mlajšem članu in predstavniku za delo v odboru. 
 
Pri Odboru za športa priznanja je bil že sprejet sklep pri 2. točki te seje. Navzoči so se seznanili tudi o 
delu Odbora za Tek štirih mostov in Športno rekreacijskih iger. Pri razpuščenem Odboru za občinske 
športne objekte v letu 2017 se je razvila debata, da v občini na področju športne infrastrukture nimamo 
nekih planov in pregledov na tem področju, še manj pa strokovnih mnenj pri nadzoru in izvedbi kake nove 
športne infrastrukture. Iz časopisov preberemo, da se urejajo prostorski plani za atletski stadion in 
povečanje telovadnice pri OŠ Škofja Loka mesto, da so ideje za plavalni bazen… Navzoči so bili mnenja, 
da bi športni sodelavci na tem področju lahko občinskim uslužbencem veliko pomagali. Zato so člani IO 
ŠZ sprejeli 
Sklep 
V prihodne se ponovno aktivira Odbor za občinske športne objekte, ki skupaj z občinskimi službami 
pripravi srednje in dolgo ročne programe investicij v športne objekte. 
 
K 4. točki: 
Direktor Zavoda za šport Igor Draksler je predstavil predlog letnega programa športa  v občini za 
prihodnje leto. Člani IO so sprejeli 
Sklep 
IO ŠZ Škofja Loka daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega programa športa v Občini Škofja Loka za 
leto 2022. 
 
K 5. točki: 
Pri tej točki se je ponovno razvila debata glede potrebnih planov na področju razvoja športnih objektov in 
glede tesnejše komunikacije in pretoka informacij s predstavniki ŠZ v Svetu zavoda. Športna sfera bi 
lahko bila občinskim službam v še večjo pomoč in bo potrebno na tem področju v prihodnje precej 
postoriti. 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 21.00 uri.  

 
Zapisal Aleš Murn 
Pregledala Saška Benedičič Tomat, predsednica Športne zveze 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik v vednost prejemajo po elektronski pošti : 

- Člani IO, NO in DK ŠZ 
- Predstavniki ŠZ v Svetu Zavoda za šport 
- Župan Občine Tine Radinja 
- Direktor Zavoda za šport 
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