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ZAPISNIK  
 
 

9. seje Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport (6. sestav) ki je bila 
dne 2.3.2023 ob 18.00 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, Aleksandra Kavčič in Marko Terkaj. Opravičili se je : 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 8. seje IO ŠZ. 
2. Potek in pregled zastavljenih nalog iz 8.seje  
3. Letno poročilo Športne zveze 2022 
4. Druge informacije, pobude in razno 
 
Gradivo za sejo so člani prejeli po e pošti in je tudi na spletnih straneh ŠZ. 
 
K 1. točki: 
Po pregledu zapisnika so prisotni člani IO soglasno sprejeli: 
Sklep 1 
Sprejme se zapisnik 8. seje IO Športne zveze. 
 
K 2. točki: 
Ob pregledu sprejetih sklepov 8. seje IO ŠZ so se podala poročila : 
Predsednica ŠZ Saška Benedičič Tomat in podpredsednik ŠZ Jurij Demšar sta bila na sestanku pri županu 
Občine Tinetu Radinji in srečanje sta označila kot zelo uspešno. 
 

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

Pobuda je bila ponovno oddana na občino. Ob konstruktivni debati glede umestitve atletskega stadiona v 
Gorajtah ali ob OŠ Cvetka Golarja se čaka na OPN, ki naj bi bil sprejet spomladi 2023. Finančni vložek 
postavitve atletskega stadiona v Gorajtah je ocenjen na ca. 800.000 €, ob OŠ C.Golarja bi bil 3 x višji. 
Vsekakor bi morali vztrajati, da se atletski stadion postavi ob osnovni šoli. Samo tu ima široko in 
daljnosežno možnost razvoja in uporabe. Ob tem bi se lahko tudi vrhunskim balinarjem iz naše občine 
zagotovili boljši pogoji ob prestavitvi njihovega objekta. Poleg tega lokacija ob športni dvorani omogoča 
odlične pogoje za priprave športnikov, klubov in reprezentanc. 
Vsekakor bo potrebno takoj po sprejemu OPN sestaviti gradbeni odbor, ki bo s svojo sestavo zajemal 
poleg Občine še delovanje Vrtca Škofje Loke, Osnovne šole Cvetka Golarja, Balinarskega društva Trata, 
Atletskega kluba Škofja Loka in Krajevne skupnosti Trata. Pri financiranju bo potrebna podpora atletske 
panožne zveze, Fundacije za šport in Ministrstva za šolstvo, kjer so se člani IO ŠZ tudi pripravljeni 
angažirati. 
 

2. 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. 

Po prihodu novega direktorja na Zavod za šport s 1.4.2023 bomo na vsa srečanja IO in drugih aktivnostih 
povabili tudi njega. Prepričani smo, da bomo z Nejcem Rebcem lahko dobro sodelovali in si bili v 
obojestransko pomoč.  
 
 

3. 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. 

Župan Tine Radinja se veseli sodelovanja s civilno sfero – Športno zvezo, saj je bilo tega sodelovanja v 
preteklosti premalo. Za to bo skrbela tudi predsednica ŠZ. 
 

4. Sklep : Predsednica županu predlaga ponovno aktiviranje Odbora za športne objekte, kjer naj bi 
bil prisoten tudi predstavnik občine. 

http://www.zsport-skloka.si/
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Župan se s pobudo za ponovno aktiviranje Odbora za športne objekte strinja. Dal bo nalogo Zavodu za 
šport, da predlaga sestavo Odbora. V njem naj bi bili predstavniki klubov, šole, občine in zaposlenega na 
ZŠ. Ko pride ta dopis na Zavod za šport želimo, da je o tem obveščena tudi Športna zveza, ki pomaga 
direktorju sestaviti Odbor. 
Župan je tudi omenil, da se veseli iniciative civilne sfere tudi pri urejanju vodenja in vzdrževanja športnih 
objektov v Gabrku, Dragi, Puštalu, … 

 
5. Sklep : V prihodnje Strokovni svet predlaga županu korekcije nekaterih športnih postavk v 

proračunu občine; 
Sklep ni bil realiziran, bo pa zagotovo v prihodnje. 
 

6. Sklep : Ena od prihodnjih sej IO ŠZ naj bi bila samo na temo LPŠ. 
Prisotni so bili enotnega mnenja, da je v prihodnje potrebno sredstva LPŠ občutno povečati na segmentu 
strokovnega kadra, lahko tudi na račun manj dodeljenih sredstev za programe športa. To je tako 
pomembno, kot investicija v objekte. Praksa kaže, da je društvom težko zagotavljati dober strokovni kader, 
ki za svoje delo ni dovolj dobro nagrajen. Imamo premalo dobrih primerov, kjer se dobro plačan strokovni 
kader odraža na kvaliteti in širini delovanja mladih. Sašo Bertoncelj bo proučil možnost nagrajevanja 
strokovnih kadrov pri nacionalnih panožnih športnih zvezah, Tomaž Rant pa pri OKS-ZŠZ. 
Ob tem je Tomaž Rant, član Strokovnega sveta za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ opozoril na možnost 
brezplačnega koriščenja pomoči strokovnjakov na različnih športnih področjih pri OKS-ZŠZ, na kar sekretar 
seznani tudi članice ŠZ z linkom na 
https://www.olympic.si/sportniki/olimpijski-strokovni-center/referencni-strokovnjaki-oks-zsz 
 
K 3. točki: 
Sekretar je podal letno poročilo Športne zveze za leto 2022. Predlog navzočih je bil, da se v prihodnje pri 
inventuri opreme zgolj poroča na stanje le te 1.1. in 31.12.. Oprema, ki jo ima ŠZ je v večini drobni inventar 
in ne osnovna sredstva. Dano poročilo je bilo sprejeto, a se ga pred objavo na spletu in oddajo na Ajpes 
da v pregled Nadzornemu odboru ŠZ. 
 
K 4. točki: 
Sekretar je podal letno poročilo Športne zveze za leto 2022. Predlog navzočih je bil, da se v prihodnje pri  

Tomaž Rant je predlagal, da se obvesti članice tudi z informacijo, da vsem registriranim športnikom 
pripadajo brezplačni preventivni zdravniški pregledi. Informacijo članice lahko dobijo na OKS pri Andražu 
Kopaču andraz.kopac@olympic.si . Obvestilo pripravi sekretar ŠZ. 
 
Ker ni bilo več druge razprave, se je sestanek zaključil ob 20,00 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 

http://www.zsport-skloka.si/
https://www.olympic.si/sportniki/olimpijski-strokovni-center/referencni-strokovnjaki-oks-zsz
mailto:andraz.kopac@olympic.si

