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ZAPISNIK  
 
 

4. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (6. sestav) ki je bila 
dne 30.8.2022 ob 19.00 uri v sejni sobi ŠD Poden, Podlubnik 1c, Šk.Loka. 
 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Saška Benedičič Tomat, Jurij Demšar, Tomaž Rant, 
Aleksandra Kavčič, Marko Terkaj, in Jože Hafner. Opravičil se je Sašo Bertoncelj. 
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 3. seje IO ŠZ. 
2. Sprememba cene plavalnih tečajev za predšolske in šolo obvezne otroke 
3. Informacija o datumu podelitve najvišjih občinskih športnih priznanj  
4. Dopis predsedniku Sveta ZŠ za ponovno aktiviranje Odbora za občinske športne objekte. 
5. Imenovanje predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za šport v obdobju 2022-2026 
6. Pobude in razno 

• Aktivnosti pri programih ŠZ 
 
Gradivo za sejo so člani prejeli po e pošti in je objavljeno na spletnih straneh ŠZ. 
 
 
K 1. točki: 
Ob pregledu zapisnika je Jurij Demšar predstavil aktivnosti ob umeščanju atletskega stadiona pri »Centrali« 
in del zapisnika je tudi idejna zasnova tega prostora. Se pa zadeva glede atletske steze nadaljuje s pogovori 
z Očino, ki bo kmalu pripravila tudi razgrnitev prostorskih planov. Več bo jasno v jeseni.  
Ugotovljeno je bilo tudi, da Barbara Kalan ni prava oseba za pomoč pri Odboru za muzej športa in da se 
še vedno razmišlja o novem članu za ta Odbor. 
Nekaj zadev iz zapisnika je bila tema sklicanega sestanka, zato so vsi člani IO soglasno sprejeli: 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 3. seje IO. 
 
 
K 2. točki: 
Prisotne je sekretar seznanil s predlogom povečanja cen plavalnih tečajev za vrtčevske otroke in otroke 
prvih razredov. Glede na obrazložitev iz gradiva za sejo je prvo povišanje cen zaradi povečanja stroškov 
po letu 2016 potrebno. Navzoči so izrazili upanje, da ne bi energetska kriza in eventualno povišanje cen 
najema bazena sprožila akcijo za ponovno višanje. Soglasno se je sprejel 
Sklep 2 
Izvršni odbor Športne zveze se je seznanil s finančno problematiko plavalnih tečajev in se strinja za 
povišanje prispevka staršev in sicer : za 6 urne tečaje bo potrebno plačati 35 €, za 7 urne pa 40 € 
prispevka. 
 
 
K 3. točki: 
Izvršni odbor Športne zveze se je seznanil, da bo podelitev najvišjih občinskih športnih priznanj v torek, 
27.9.2022 v Sokolskem domu. Informacijo so navzoči sprejeli na znanje. 
 
 
K 4. točki: 
Aktualni predsednik Sveta Zavoda za šport se še ni odzval pobudi Športne zveze za ustanovitev oz. 
revitalizacijo Odbora za športne objekte 2022-2026. Predsednica ŠZ bo zato kontaktirala Marka 
Primožiča. 
 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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K 5. točki: 
Predsednica ŠZ je predstavila prispele kandidature za imenovanje predstavnikov Športne zveze v Svet 
Zavoda za šport v obdobju 2022-2026. Po premisleku in razgovoru vseh prisotnih sta se soglasno 
sprejela sklepa: 
 
Sklep 3 
Športna zveza v Svet Zavoda za šport za obdobje september 2022 – september 2026 predlaga naslednje 
predstavnike :  

- Saško Benedičič Tomat, Pod Plevno 10,  
- Saša Bertonclja, Gorenja vas-Reteče 21a in  
- Jožeta Hafnerja, Godešič 28.  

Za predsednika Sveta Zavoda predlaga Jožeta Hafnerja. 
 
Sklep 4 
Predlagani člani za Svet Zavoda za šport s strani Športne zveze se še sestanejo na medsebojnem 
pogovoru za uskladitev delovanja v svetu. Sestanek se opravi do 10.9.2022, nato se posreduje sklep o 
imenovanju predstavnikov Športne zveze v Svet zavoda direktorju Zavoda za šport. 
 
 
K 6. točki: 
Sekretar ŠZ je predstavil izvedene programe v letu 2022 in načrte za naprej. Podana je bila informacija o 
zasedenosti dvoran ter o pomoči ŠZ pri udeležbi na 55. krosu občinskih reprezentanc 8. oktobra na 
Ravnah na Koroškem. 
Informacije so navzoči vzeli na znanje. Druge razprave ni bilo.  
 
Sestanek se je zaključil ob 20.30 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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