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ZAPISNIK  
 
 

8. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (6. sestav) ki je bila 
dne 17.1.2023 ob 19.00 uri v brunarici Mah pri ŠD Poden, Podlubnik 1c, Šk.Loka. 
 
Prisotni člani Izvršnega odbora Športne zveze (IO): Saška Benedičič Tomat, Jurij Demšar, Tomaž Rant, 
Sašo Bertoncelj. Opravičili : Aleksandra Kavčič, Marko Terkaj in Jože Hafner. Prisotna še Blaž Pipp, 
predsednik NO ŠZ in 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 4.,5.,6. in 7. seje IO ŠZ. 
2. Pričetek delovanja Sveta Zavoda za šport 
3. Informacija o delitvi sredstev rezerve in o članstvu nekaterih članic ŠZ 
4. Informacija o udeležbi predsednice ŠZ  

• Okrogla miza dnevov OKS-ZŠZ,  

• Regijska pisarna Kranj, 

• Skupščina OKS-ZŠZ. 
5. Pobude in razno 

• Številčnost nekaterih članic ŠZ 

• Aktivnosti pri programih ŠZ 

• Imenovanje inventurne komisije 
 
Gradivo za sejo so člani prejeli po e pošti in je tudi na spletnih straneh ŠZ. 
 
K 1., 2., 4. točki: 
 
Prisotni so se seznanili z aktualnimi zadevami in sprejeli odločitve : 
 

- Jurij Demšar pove, da je za postavitev atletskega stadiona občina podala spremembo 
namembnosti prostora na lokaciji Gorajte in Frankovega naselja. IO ŠZ je mnenja, da je edina 
smiselna lokacija v Frankovem naselju pri OŠ Cvetka Golarja.  

o Sklep : Atletski klub Škofja Loka bo ponovno podal pobudo za stadion, ki se jo skupaj s 
Športno zvezo posreduje na Občino; 

 
- Odločitev Marka Primožiča je, da ni pripravljen prevzeti Odbora za športne objekte; 

 
- Stališče Sveta Zavoda za šport je, da ŠZ kot Strokovni svet pripravlja usmeritve za razvoj športa 

v občini, za katere svet lahko poda mnenje, jih sprejema, ali pa tudi ne; 
 

- V strokovne svete OKS-ZŠZ so bili povabljeni in sprejeti za člane kar trije naši predstavniki : 
o Saška Benedičič Tomat v Strokovni svet športa za vse 
o Blaž Pipp v Strokovni svet športa za vse 
o Tomaž Rant v Strokovni svet za vrhunski šport; 

 
- Pri pripravah Letnega programa športa se je sprejel  

o Sklep: IO ŠZ predlaga, da se v prihodnje vsaj 2 meseca pred sprejemanjem LPŠ 
strokovni svet sestaja z novim direktorjem, ki pripravlja LPŠ. Na podlagi stanja športnega 
terena in javnih sredstev bi bila potrebna priprava večih simulacij izračunov delitve javnih 
sredstev. 

 
- Športna zveza si želi tesnejšega sodelovanja z županom.  

o Sklep : Predsednica in predstavniki ŠZ se sestanejo z županom, kjer se skuša dogovoriti 
za redna srečanja in izmenjave mnenj. Prvo uradno  srečanje naj bi bilo čim prej v 
januarju-februarju; 

 
- Sklep : Predsednica županu predlaga ponovno aktiviranje Odbora za športne objekte, kjer naj bi 

bil prisoten tudi predstavnik občine; 
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- Sklep : V prihodnje Strokovni svet predlaga županu korekcije nekaterih športnih postavk v 

proračunu občine; 
 

- Sklep : Ena od prihodnjih sej IO ŠZ naj bi bila samo na temo LPŠ. 
 
Po pregledu in obravnavi zapisnikov so navzoči sprejeli  
Sklep : Sprejmejo se zapisniki 4., 5., 6. in 7. seje IO ŠZ. 
 
 
K 3., 5. točki: 
Prisotni so se seznanili z  informacijo o delitvi sredstev rezerve, o članstvu nekaterih članic ŠZ, o 
aktivnostih pri programih ŠZ in o pripravi finančnega poročila ŠZ za leto 2022. 
 
IO ŠZ poda predlog, da se v prihodnjih mesecih organizira delavnica na temo »Vizija razvoja športa in 
rekreacije v Škofji Loki ter razvoj partnerskega sodelovanja različnih sektorjev«, kamor bodo povabljeni 
vsi klubi in društva v Škofjo Loki, predsvaniki različnih sektorjev (šolstvo, zdravstvo, gospodarstvo) ter 
predstavniki Občine Šk Loka. Predsednica pripravi osnutek in ga posreduje članom IO v dopolnitev in 
nadgradnjo.  
 

 

Sestanek se je zaključil ob 21.10 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 
- Župan Občine Tine Radinja 
- Direktor Zavoda za šport 
- Člani Sveta Zavod za Šport 
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