
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Zapisnik 

14. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila,14. 9. 2016, ob 20.00 uri, v poslovnih prostorih zavoda v ŠD 

Poden Podlubnik 1c. 

Prisotni člani sveta: Marko Primožič, Melita Rebič, Domen Kosmač,  Roman Hartman, 

Odsotni: Peter Porenta, Matjaž Ovsenek, Matjaž Ljubec (opravičeno) 

 

Predsednik sveta je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje sveta zavoda 

2. Realizacija sklepov 13. seje sveta zavoda 

3. Predlog Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

občini Škofja Loka. 

4. Seznanitev z realizacijo poslovanja zavoda v prvih šestih mesecih leta 2016 

5. Prošnje za finančno pomoč 

6. Pobude in vprašanja 

7. Razno 

 

Sklep 1: Svet zavoda je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
K  1.točki  : 
 

Sklep 2:  Zapisnik 13. seje sveta je soglasno sprejet. 
 
K 2.točki: 
 
Sklep 3: Svet zavoda se je seznanil z realizacijo sklepov, pravilniki naj se pišejo s polnim naslovom. 

 
 
K točki 3: Direktor je predstavil spremembe od zadnje seje sveta zavoda. Po razpravi je svet zavoda 
sprejel naslednje sklepe: 
 
Sklep 4:  Na strani 8 ; poglavje USPEŠNOST-KONKURENČNOST se druga alineja za KŠP glasi: 
doseženi rezultat vseh (4) ekip  in ne manj kot dveh(2) ekip (katerakoli starostna kategorija) v 
pretekli sezoni.                
 
Sklep 5: Svet zavoda soglasno ( s štirimi glasovi) potrjuje Predlog Pravilnika om postopkih in merilih 
za sofinanciranje letnega programa športa v občini Škofja Loka in ga posreduje občini Škofja Loka  
v nadaljnje  postopke. 
 
Sklep 6: Svet zavoda je soglasno sklenil, da se pošlje odgovor SK Alpetour in PD Škofja Loka. 
 
 



 
K točki 4:   
 
Sklep 7: Svet Zavoda za šport se je seznanil z realizacijo poslovanja v prvih šestih mesecih leta 2016. 
  
K točki 5: Direktor je predstavil realizacijo sklepov iz preteklih sej in povedal da prošnje lahko 
pričakujemo v naslednjih mesecih. 
 
K točki 6: -Z mediacijo se poskuša rešiti vprašanje dodatnih  terminov za športno vadbo v 
telovadnici na Trati. Organizira se sestanek z OŠ, klubom in  zavodom.  
 
K točki 5: Pri vsakem  gradivu za sejo Sveta zavoda mora biti obvezna priloga zadnja bilanca stanja 
in bilanca uspeha. 
 
Seja se je zaključila ob 21.00 uri. 
 
Zapisal: Igor Draksler        Marko Primožič, 

    predsednik 
 
 
 
V vednost: 
- člani sveta Zavoda za šport Škofja Loka 
- oddelek za družbene dejavnosti Občine Škofja Loka, ga Hermina Krajnc 

 
 
 

 


