
27.9.2022 
 
Vabilo na 
 
5. sejo Izvršnega odbora Športne zveze Šk.Loka in Strokovnega sveta ZŠ (6. sestav) 

 
Ta bo v torek, 4 oktobra ob 20,30 uri : 
Zoom Meeting 
https://us06web.zoom.us/j/82148218097?pwd=K0p4ZWlTK0liYUdVcUQzVDJULzh1dz09  
Meeting ID: 821 4821 8097 
Passcode: 779938 

 
Predlog dnevnega reda : 
 
1. Stališče IO ŠZ na imenovanje predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za šport za obdobje 

september 2022 – september 2026 
2. Pobude in razno 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo!  
 
Gradivo za sejo je posredovano po e pošti. 
Športni pozdrav 

https://us06web.zoom.us/j/82148218097?pwd=K0p4ZWlTK0liYUdVcUQzVDJULzh1dz09


  

Zavod za šport Škofja Loka 
Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka 
Telefon: 04 515 70 70, telefaks: 04 515 70 71, www.zsport-skloka.si, igor.draksler@zsport-skloka.si 
Identifikacijska št. za DDV: SI73023558, MŠ: 1123050, TRR-UJP: 01322-6030723110 
 
 

Članom IO Športne zveze Škofja Loka 

    

Svet Zavoda za šport Škofja Loka  

 

Članom IO ŠZ Škofja Loka pošiljam po sklepu Sveta Zavoda za šport Škofja Loka besedilo sklepa 

sprejetega na 20. seji dne 19. 9. 2022. Menimo, da je prav, da z našim sklepom seznanite vse članice 

športne zveze Škofja Loka. 

Sklep Sveta Zavoda za šport, sprejet na 20. redni seji 19.9.2022pod točko 4. pobude in vprašanja 

svetnikov: 

Svet Zavoda za šport Škofja Loka je soglasno sprejel sklep, da se  članom Izvršnega odbora Športne 

zveze Škofja Loka (v nadaljevanju ŠZ) pošlje pobuda, k imenovanju novih predstavnikov ŠZ v Svet 

Zavoda za šport Škofja Loka, zaradi spornosti v postopkih imenovanja. 

 

Utemeljitev: 

ŠZ je na svoji 3. seji IO ŠZ dala poziv članicam ŠZ, da predlagajo predstavnike ŠZ v Svet Zavoda za šport 

Škofja Loka. IO ŠZ je prispele kandidature obravnaval na 4. seji IO ŠZ. Iz gradiva in zapisnika za 4. sejo 

IO ŠZ ni razvidno, kdo vse so bili kandidati s strani klubov in društev za predstavnike ŠZ v Svet Zavoda 

za šport Škofja Loka. V zapisniku 4. seje IO ŠZ je  zapisano, da so po razmisleku in razgovoru vseh 

prisotnih predlagani: 

- Saška Benedičič Tomat 

- Sašo Bertoncelj  

- Jože Hafner. 

Za nikogar od imenovanih ni utemeljitve zakaj je bil imenovan in za katero področje. Sporno pri 

imenovanju je, da so vsi imenovani kandidati  člani IO ŠZ, ki je tudi imenovanje izvedla, kar pomeni, 

da so dejansko imenovali sami sebe. Takšno imenovanje je  po našem mnenju neprimerno in  

moralno sporno.  Vsi trije kandidati bi v tem primeru v prihodnje nastopali v treh vlogah, in sicer kot 

člani IO ŠZ, kot člani Sveta Zavoda za šport, kot člani Strokovnega sveta Zavoda za šport Škofja Loka 

oziroma kot predsednica IO ŠZ in članica Sveta Zavoda za Šport Škofja Loka in članica Strokovnega 

sveta Zavoda za šport Škofja Loka.  

 

Nadalje ugotavljamo, da nihče od imenovanih, ni predstavnik enega izmed treh največjih klubov, ki 

sestavljajo ŠZ, in sicer košarke, rokometa ali smučarskega kluba, kar je nesprejemljivo. 

 

Pričakovano je, kot je bila praksa doslej, da člani IO ŠZ Škofja Loka ne kandidirajo in ne postanejo 

hkrati tudi člani Sveta Zavoda za šport. Namen vključevanja različnih športnih delavcev v različne 

organe, ki delujejo na področju športa je v tem, da se dobi širina pri zastopanju športnih interesov, ki 

pozitivno vpliva na razvoj športa v Škofji Loki. S podvajanjem funkcij se takšna širina izgubi. 

 

Škofja Loka, 22.  9. 2022 

http://www.zsport-skloka.si/
mailto:igor.draksler@zsport-skloka.si


 

 

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

 

ZAPISNIK  
 
 

5. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (6. sestav) ki je bila 
dne 4.10.2022 ob 20,30 uri v zoom srečanju. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Saška Benedičič Tomat, Sašo Bertoncelj, Tomaž Rant, 
Aleksandra Kavčič, Marko Terkaj.  
Opravičila sta se Jurij Demšar 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. Stališče IO ŠZ na imenovanje predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za šport za obdobje 

september 2022 – september 2026 
2. Pobude in razno 
 
Gradivo za sejo so člani prejeli po e pošti in je objavljeno na spletnih straneh ŠZ. 
 
 
K 1. točki: 
Uvod je podala predsednica:  
»Glede na dopis Sveta Zavoda za Šport, naslovljen na IO ŠZ, vas prosim za vaše mnenje na sklep sestanka 
Sveta Zavoda za Šport, da se članom Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka pošlje pobuda, k 
imenovanju novih predstavnikov ŠZ v Svet Zavoda za šport Škofja Loka. (Dopis Sveta ZZŠ v prilogi).  
Vsekakor si želimo, da nasprotujoča se mnenja ne bodo imela vpliva na uspešno sodelovanje Sveta ZZŠ 
in IO ŠZ in prepričana sem, da različna se mnenja lahko pozitivno vplivajo na razvoj športa in rekreacije v 
Škofji Loki.« 
 
V razpravi so na sklep Sveta Zavoda za šport, sprejet na njihovi 20. zadnji redni seji 19.9.2022, da se 
članom Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka pošlje pobuda, k imenovanju novih predstavnikov 
ŠZ v Svet Zavoda za šport Škofja Loka, sodelovali vsi prisotni, predhodno pa v razgovoru s predsednico 
ŠZ po telefonu tudi član IO Jože Hafner. 
 
Enotna ugotovitev je bila, da po statutu ŠZ ni bilo administrativnih napak glede imenovanja predstavnikov 
ŠZ v Svet Zavoda za šport. Prav tako je bil IO ŠZ imenovan na 18. skupščini ŠZ in ima vse kompetence 
za vodenje ŠZ.  
 
Iz dopisa Sveta Zavoda za šport se pravilno ugotavlja, da smo pozvali svoje članice k imenovanju 
predstavnikov v Svet zavoda. Saj so gradiva in zapisniki IO ŠZ javni, objavljeni na spletu.   
 
Na 4. seji IO ŠZ smo proučili vse predlagane kandidate članic : Marko Primožič, Jaka Matek, Gorazd 
Šiberle, Uroš Krek, Sašo Bertoncelj, Jože Hafner, Saška Benedičič Tomat. 
Z javnim glasovanjem smo enotno izbrali kandidate za Svet ZZŠ in sicer 

• Saško Benedičič Tomat za predstavnika športa otrok in mladine,  

• Dr. Jožeta Hafnerja za predstavnika športa za vse in  

• Saša Bertonclja za kakovostni šport.  
Vsi svoja področja še kako dobro poznajo. 
 
Imenovani člani v Svet Zavoda so tudi člani IO ŠZ, a tudi v preteklosti je bilo več let tako, da je bil 
predsednik ŠZ član Sveta zavoda in istočasno tudi še drugi predstavniki IO (Ivan Hafner, Jože Stanonik, 
Janez Dekleva). Sodelovanje civilne in občinske sfere se je še podkrepilo s skupnimi sejami v mandatu 
predsednikov ŠZ Celar Braneta in Blaža Pippa do leta 2015. Potem pa je bila civilna sfera odmaknjena 
od pomembnejših športnih odločitev, ko je dajala zgolj mnenja na letne programe športa in delitev  
denarja, in ni bila informirana o planih in realizaciji na področju športne infrastrukture oz. ni bila 
seznanjena s sejami in odločitvami Sveta Zavoda za šport.  
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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Strinjamo se z navedbo v dopisu, da je nujno vključevanje različnih športnih delavcev v različne organe, 
ki delujejo na področju športa, da se dobi širina pri zastopanju športnih interesov, ki pozitivno vpliva na 
razvoj športa v Škofji Loki.   
 
Dodatna stališča IO ŠZ:  

• Glede na dopis Sveta ZZŠ želimo opozoriti, da ne želimo deliti športne sredine na velike in 
male klube, pomembno je, da imamo veliko klubov, danes 58 članic. Imamo člansko številčne 
klube in društva, finančno in organizacijsko močnejše in manjše. In vsi klubi so po našem 
mnenju enakovredni in enakopravni pri razvoju športa in rekreacije v Občini.  V kolikor 
obstaja pravilo, da morajo biti v Svetu ZZŠ člani treh največjih klubov, mora biti prvo 
opredeljeno, kakšni so kriteriji za rangiranje največjih klubov (število članov, število 
trenerjev/prostovoljcev, uspehi (tekmovalni in netekmovalni), zasluge v preteklosti, itd). 

• Dopis, ki smo ga prejeli od Sveta ZZŠ ni bil podpisan. Mogoče je bila to administrativna 
napaka.  

• IO ŠZ o izboru občinskih predstavnikov zaupa Občinskemu svetu, da je le ta sestavljen v 
dobro športa in prihodnosti le tega v Občini. Enako spoštovanje izbora IO ŠZ pričakuje tudi 
od preteklega in prihodnjega Sveta ZZŠ.    

• IO ŠZ nikoli ni prejel gradiva in zapisnike Sveta ZZŠ in le-ti tudi niso objavljeni na spletni 
strani in dostopni za javnost. Zato tudi ne moremo podati svojega mnenja na zapisnik iz dne 
19.9.2022 ali na predhodne odločitve.  

• ŠZ ima 3 predstavnike v Svetu ZZŠ, ki so delovali do sedaj aktivno, verodostojno in resnično 
doprinesli k izboljšavi položaja športa v Škofji Loki ter razvoja le tega na vseh področjih. IO 
ŠZ pa je pogrešalo sprotno obveščanje o odločitvah Sveta ZZŠ in pogovore o sprejetih 
odločitvah.        

• V Statutu ŠZ ni zapisano, da mora biti v Svet zavoda imenovan predstavnik enega od klubov, 
članic ŠZ. Imamo pa predstavnike različnih športnih sredin, kar je za delo IO, Strokovnega 
sveta in posredno tudi Sveta zavoda še kako pomembno in ob naših odločitvah vsekakor 
upoštevano.  

• K takemu imenovanju smo zavestno stopili zato, ker skušamo s tem ponovno pridobiti širino 
pri zastopanju športnih interesov v občini ter večjo povezavo med ključnimi organi športa v 
Škofji Loki.  

• Dosedanji predstavniki Športne Zveze v Svetu Zavoda se niso povezali in pogovorili z IO ŠZ 
glede izbora, niso podali svojega mnenja in se niso pogovorili o nadaljnjih korakih. Prav tako 
niso zastopali predlog IO ŠZ in/ali podprli izbor predstavnikov za Svet ZZŠ.    

 
Za četrtek, 6.10. smo bili predstavniki ŠZ vabljeni na prvo sejo Sveta Zavoda za Šport, ki pa je bila 4.10. 
odpovedana, ker je sklicatelj, direktor Zavoda za šport, zbolel. 
 
Na prvo sejo Sveta Zavoda za šport bodo povabljeni imenovani člani:  

• Predstavniki Občine: Melita Rebič, Roman Hartman, Bojan Berčič 

• Predstavniki ŠZ: Saška Benedičič Tomat, Jože Hafner, Sašo Bertoncelj 

• Predstavnik zaposlenih na ZZŠ: Aleš Murn 
 
Po enotni razpravi so bili sprejeti trije sklepi: 
 
Sklep 1 
Postopek izbora članov predstavnikov Športne zveze v Svet Zavoda za šport za obdobje september 2022 
– september 2026 je bil korektno izpeljan na 4.seji IO ŠZ. Imenovani predstavniki imajo absolutno 
podporo za delovanje v Svetu Zavoda za šport. 
 
Sklep 2 

• Predlagamo novemu Svetu Zavoda za Šport, da so gradiva in zapisniki sej javno objavljeni na 
spletni strani zavoda. 

• Predlagamo, da se vsaj enkrat letno sestanek IO ŠZ in Sveta Zavoda združi.  

• Predlagamo dr. Hafner Jožeta za predsednika Sveta Zavoda za Šport.  

• Predlagamo ustanovitev oz. revitaliziranje Odbora za športne objekte 2022 – 2026 v Občini 
Škofja Loka, ker bi bili predstavniki ŠZ, šol in Občine.  

 

http://www.zsport-skloka.si/
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Sklep 3 
IO ŠZ pošlje zahvalo bivšim predstavnikom ŠZ v Svetu Zavoda za Šport za delo v Svetu ter za doprinos k 
razvoju športa v Škofji Loki.  
 
 
 
K 2. točki: 
Razprave ni bilo.  
 
 
 
Sestanek se je zaključil ob 21.30 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 

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

