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ZAPISNIK  
 

3. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (6. sestav) ki je bila 
dne 28.6.2022 ob 18.00 uri po zoom-u. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Saška Benedičič Tomat, Jurij Demšar, Tomaž Rant, 
Aleksandra Kavčič, Marko Terkaj, Sašo Bertoncelj in Jože Hafner. 
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 2. seje IO ŠZ. 
2. Potrditev kandidatov za prejem najvišjih občinskih športnih priznanj 
3. Poziv članicam ŠZ za predloge predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za šport in v Odbor za 

muzej športa 
4. Informacija o pričetku dela Odbora za občinske športne objekte 
5. Informacija o delitvi občinskih sredstev za šport v letu 2022 
6. Pobude in razno 
 
Gradivo za sejo so člani prejeli na spletnih straneh 
https://www.zsport-skloka.si/images/dokumenti_SP_zveza/IO_zapisniki_seje/6_sestav/3.%20seja%20IO%20SZ%2028.6.22.pdf 
 

 
K 1. točki: 
Po pregledu zapisnika so se prisotni seznanili: 

- Pobuda članicam ŠZ za pomoč pri Odboru za muzej športa je bila podana 
- Predsednica še opravi razgovor z Barbaro Kalan za pomoč pri Odboru za muzej športa 
- Članice ŠZ so pozvane za predloge kandidatov za Svet Zavoda za šport 
- Jurij Demšar prihodnjič poroča glede umestitve atletskega stadiona pri »Centrali« z mnenjem firme 

Nivo eko. 
Nekaj zadev iz zapisnika je bila tema sklicanega sestanka, zato so vsi člani IO soglasno sprejeli: 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 2. seje IO. 
 
K 2. točki: 
Prisotne je sekretar seznanil z ugotovitvami Odbora za podelitev priznanj za obdobje marec 2021 – 
marec 2022. Vsi navzoči člani IO so soglasno sprejeli 
Sklep 2 
Izvršni odbor Športne zveze potrjuje predlog za najvišja občinska športna priznanja za obdobje marec 
2021 – marec 2022 in datum podelitve 23. september 2022. 
 
K 3. točki: 
Strokovna služba ŠZ je pozvala svoje članice za predloge predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za 
šport in v Odbor za muzej športa. Rok za predloge je 15.7.2022. Predsednica naproša tudi člane IO o 
aktivnem premisleku za bodoče člane v Svet zavoda. Želja navzočih je, da bi športna organa v prihodnje 
tesneje sodelovala. Glede na pobude bodo opravljeni razgovori (zadolžena predsednica in sekretar) in 
navzoči so soglasno sprejeli: 
Sklep 3 
IO ŠZ bo predstavnike Športne zveze v Svet Zavoda za šport imenoval v drugi polovici avgusta 2022. 
 
K 4. točki: 
Pripravljena so bila izhodišča za revitaliziranje Odbora za občinske športne objekte. Predsednica poroča 
o opravljenih razgovorih o tej pobudi (2. seja IO ŠZ) o ponovnem zagonu delovanja tega odbora tudi z 
županom Občine. Vsi prisotni na seji so bili mnenja, da je revitalizacija Odbora za športne objekte 
iniciativa civilne sfere, tako kot je bilo že v preteklosti. Po razpravi so soglasno sprejeli : 
Sklep 4 
IO ŠZ ustanovi oz. revitalizira Odbor za športne objekte 2022-2026 v Škofji Loki. Za predsednika Odbora 
imenuje Marka Primožiča, za stalna člana pa Saša Bertonclja in Tomaža Ranta. V Odboru naj bi delovala 
še predstavnik Občine in predstavnik za izgradnjo oz. dogradnjo športnega objekta. 
 

http://www.zsport-skloka.si/
https://www.zsport-skloka.si/images/dokumenti_SP_zveza/IO_zapisniki_seje/6_sestav/3.%20seja%20IO%20SZ%2028.6.22.pdf


 

 

 
Športna zveza Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka  www.zsport-skloka.si 
Identifikacijska št. za DDV: 53780779, MŠ: 1132849, TRR: 19140 5007612133 

 

Sklep 5 
Izvršni odbor Športne zveze, strokovni svet Zavoda za šport posreduje utemeljitev revitalizacije Odbora za 
športne objekte Svetu Zavoda za šport in mu predlaga sprejem predhodnega sklepa tudi na njihovem 
organu. 
 
Sklep 6 
Po potrditvi na Svetu Zavoda za šport odločitev Športna zveza posreduje Občini Škofja Loka in jo zaprosi 
za imenovanje predstavnika v Odbor za športne objekte. 
 
K 5. točki: 
Ob podani informaciji o delitvi občinskih sredstev za šport v letu 2022 so prisotni izrazili upanje, da so 
članice ŠZ s postopkom kandidature, prejemanjem javnih sredstev in poročanj zadovoljne, tako kot 
športne sredine, v katerih sami člani IO ŠZ delujejo. Pohvalili so korektnost in tudi enostavnost 
postopkov, ki so po marsikaterih občinah precej težavnejši. Zadovoljni so tudi, da sredstva za šport ne 
stagnirajo oz. padajo in si želijo, da bi se tak trend financiranja športnih aktivnosti na občinskem nivoju 
nadaljeval.  
 
Vsi prisotni so izrazili željo za strokovno službo Zavoda za šport, da ob elektronskih oddajah 
prijav in poročil dobijo kratko informacijo »prejeto«. 
 
 
K 6. točki: 
Ni bilo razprave. 
Naslednja seja IO ŠZ bo v 2. polovici avgusta. 
 
Sestanek se je zaključil ob 19.15 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 
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