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ZAPISNIK  
 

2. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (6. sestav) ki je bila 
dne 7.4.2022 ob 19.00 uri v sejni sobi ŠD Poden. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Saška Benedičič Tomat, Jurij Demšar, Tomaž Rant, 
Aleksandra Kavčič, Marko Terkaj, Sašo Bertoncelj in Jože Hafner. 
Prisotni predsednik Nadzornega odbora Športne zveze (NO): Blaž Pipp. 
Opravičil se je predstavnik ŠZ v Svetu ZŠ: Marko Primožič. 
Prisoten še Aleš Murn, sekretar Športne zveze. 
 
Predsednica Saška Benedičič Tomat je pozdravila vse prisotne. Predlagan in sprejet je bil  
 
DNEVNI RED : 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje IO in DK ŠZ. 
2. Informacija o dopolnitvi zapisnika 18. skupščine ŠZ, ureditev dokumentov na UE in banki. 
3. Letno poročilo ŠZ za 2021 in poročilo Nadzornega odbora ŠZ. 
4. Delovanje Odbora za športna priznanja ter razpis za priznanja. 
5. Informacija o delovanju Sveta zavoda za šport. 
6. Razprava o ponovnem aktiviranju Odbora za občinske športne objekte. 
7. Pobude in razno 

• Mnenja ŠZ ob kandidaturah za sredstva Fundacije za šport 

• Zimske počitnice  

• Aktivnosti pri programih ŠZ 

• Pobuda Kegljaškega kluba Škofja Loka 
 
Gradivo za sejo so člani prejeli na spletnih straneh 
https://www.zsport-skloka.si/images/dokumenti_SP_zveza/IO_zapisniki_seje/6_sestav/2.seja%20IO%20SZ_april2022.pdf 

 
K 1. točki: 
Po pregledu zapisnika so se prisotni seznanili o konstituiranju Disciplinske komisije in o zaključeni 
spremembi zakonitega zastopnika ŠZ na UE in banki. Za eventualno pomoč Odboru za muzej športa so 
prisotni predlagali predsednici 

- pobudo članicam ŠZ za pomoč odboru in 
- razgovor za sodelovanje Barbare Kalan, nekdanje smučarke, domačinke in zaposlene v 

Gorenjskem muzeju. 
Vsi člani IO so soglasno sprejeli: 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 1. seje IO in DK Športne zveze. 
 
K 2. točki: 
Prisotni so bili seznanjeni s popravki zapisnika 18. skupščine ŠZ. Upravni organ je 16.2.2022 potrdil nov 
statut Športne zveze Škofja Loka, 4.3.2022 je AJPES sporočil spremembo zakonitega zastopnika in 
4.4.2022 je urejeno zakonito zastopstvo ŠZ na Deželni banki Slovenije. 
Informacijo so navzoči vzeli na znanje. 
 
K 3. točki: 
Sekretar ŠZ je na kratko predstavil letno poročilo Športne zveze za 2021 in finančno poročilo. Nato je 
Blaž Pipp podal poročilo Nadzornega odbora ŠZ. Vsem prejemnikom zapisnika se posreduje povezava 
na dokumente Športne zveze. Priporoča se, da jih člani pregledajo in se z njimi seznanijo: 
https://www.zsport-skloka.si/sl/17-dokumenti-sz/7-sportna-zveza-skofja-loka 
Soglasno se je sprejel: 
Sklep 2 
IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi za leto 2021 ter jih daje Zboru članov v potrditev. 
 
K 4. točki: 
Prisotni so sprejeli 
Sklep 3 
Potrdi se predlog razpisa na najvišja občinska športna priznanja za obdobje marec 2021-marec 2022. 
Za pregled predlogov in pripravo podelitve priznanj v letu 2022 so zadolženi : Avgust Hartman, Marjan 
Kalamar, Aleksandra Kavčič in Marko Terkaj.  

http://www.zsport-skloka.si/
https://www.zsport-skloka.si/images/dokumenti_SP_zveza/IO_zapisniki_seje/6_sestav/2.seja%20IO%20SZ_april2022.pdf
https://www.zsport-skloka.si/sl/17-dokumenti-sz/7-sportna-zveza-skofja-loka
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K 5. točki: 
Saška Benedičič Tomat in Jože Hafner sta se sestala z Markom Primožičem, predsednikom Sveta 
zavoda za šport in se pogovorila o temah: 

- sodelovanje Sveta ZZŠ in IO ŠZ: Vsi so se strinjali, da je bilo v preteklih letih pomanjkanje 
sodelovanja med svetom zavoda in IO ŠZ. Sodelovanje bi želeli okrepiti z obstoječo in nato novo 
sestavo sveta zavoda, ki jo bo potrebno imenovati v letošnjem letu. IO ŠZ bo pozval članice, da 
podajo predloge kandidatov za Svet ZZŠ. Nova sestava sveta bo konec leta morala objaviti tudi 
razpis za direktorja Zavoda za šport. 

- Ponoven zagon Odbora za občinske športne objekte: poudarili so pomemben prispevek civilne 
družbe (športnih klubov in društev) k planiranju in razvoju športnih objektov v Škofji loki.  
Predlagajo srečanje z županom in predstavnikom Oddelka za družbene dejavnosti. 

 
K 6. točki: 
V razpravi pri ponovnem aktiviranju Odbora za občinske športne objekte so bila podana naslednja 
mnenja in soglasno sprejeti sklep: 

- takoj je potrebno pristopiti k ponovnem imenovanju in aktiviranju Odbora za občinske športne 
objekte, 

- predlaga se srečanje z županom in njegovim imenovanjem predstavnika iz Oddelka za družbene 
dejavnosti v odbor, 

- predsednica in sekretar ŠZ pripravita izhodišča za imenovanje odbora, 
- Jurij Demšar seznani člane IO z gradivom strokovnih podlag za prostorsko usmeritev 400 m 

atletske steze, 
- za telovadnico OŠ ŠL mesto se naj razmisli tudi o večnamenskem prostoru, telovadnici brez 

košev in črt, ki bi bil med drugimi lahko tudi gimnastični prostor ter o sanitarijih ob obstoječem 
atletskem stadionu, 

- atletski stadion bi moral stati v bližini šole. Jurij Demšar naj pridobi mnenje za postavitev objekta 
ob OŠ Ivan Grohar ali »za centralo« še pri firmi Nivo eko. 

Sklep 4 
Do naslednje seje IO ŠZ se pripravijo izhodišča za imenovanje Odbora za občinske objekte. 
 
K 7. točki: 
Prisotni so bili seznanjeni z gradivom pri tej točki DR. Informacije so vzeli na znanje.  
Druge razprave ni bilo.  
Naslednji sestanek IO ŠZ bo v začetku junija. 
 
Sestanek se je zaključil ob 20.40 uri.  

 
Zapisal Aleš Murn, sekretar ŠZ 

Pregledala Saška Benedičič Tomat, predsednica ŠZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

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

