
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Zapisnik 

16. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila, 6. 12. 2016, ob 19.00 uri, v poslovnih prostorih zavoda v ŠD 

Poden Podlubnik 1c. 

Prisotni člani sveta: Marko Primožič, Melita Rebič, Domen Kosmač,   Matjaž Ovsenek 

Odsotni: Matjaž Ljubec , Peter Porenta, Roman Hartman 

 
Predsednik sveta je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje sveta zavoda 

2. Realizacija sklepov 15. seje sveta zavoda 

3. Prošnje za finančno pomoč 

4. Pobude in vprašanja 

5. Razno 

 

Sklep 1: Svet zavoda je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
K  1.točki  : V zapisniku ni navedeno, da je obvezno vabilu za sklic seje priložiti zadnjo bilanco. 
 
Sklep 2:  Zapisnik 15. seje sveta z popravkom je soglasno sprejet. 
 
K 2.točki: 
 
Sklep 3: Svet zavoda se je seznanil z realizacijo sklepov. 

 
 
K točki 3: Svet zavoda je pregledal vse prispele prošnje in sprejel naslednje sklepe: 
 
Sklep 4: Zavrnejo vse vse vloge , ki ne ustrezajo kriterijem iz pravilnika in sicer:  
-prošnja SD Škofja Loka , 11.2.2016, pomoč pri področnemu tekmovanju za 220€ 
-prošnja BD Trata, 19.02. 2016, asfaltiranje stez v dvorani za 4000€ 
-prošnja MD invalidov, 12.10.2016, nakup pikada in balinčkov za 1000€ 
-prošnja AMD Škofja Loka, 29.11. 2016, za investicijsko vzdrževanje za 700€ 
-prošnja ŠD Matrica gym, 29.11. 2016, za investicijsko vzdrževanje za 7000€. 
 
 
Sklep 5: Svet Zavoda za šport je ugotovil , da zaprošena sredstva, ki ustrezajo pravilniku, močno 
presegajo razpoložljiva sredstva.  Svet se je zato odločil , da vsem upravičenim prosilcem sredstva 
odobri v enakem procentu , glede na upravičena sredstva in sicer v vrednosti 61,83%. 
-RD Urbanscape Loka, 25.11.2016, pomoč za končnico DP, v vrednosti 1760,92€ 
-DU Škofja Loka , 14.10. 2016, pomoč zaradi večjega obsega dejavnosti, v vrednosti 667,76€ 
-ŽOK Partizan,1.12.2016, višji rang tekmovanja, v vrednosti 1174,77€ 
-ŽOK Partizan, 1.12.2016, dodatno izobraževanje, v vrednosti 66,78€ 
-ŽOK Partizan, 1.12.2016,fin pomoč športnikom prejemnikom soc. pomoči, v vrednosti 74,20€ 



-ŽOK Partizan,1.12.2016, povečan obseg dejavnosti, v vrednosti 500,82€ 
-Strelsko društvo Škofja Loka ,1.12.2016, uspešnost mladih športnikov, v vrednosti 162,61€ 
-Namiznoteniški klub Škofja Loka, 1.12.2016, večji obseg vadbe, v vrednosti 618,30€ 
-NK Ločan, 2.12.2016, izboljšanje pogojev mladih, 1335,53€ 
-Košarkarski klub Škofja Loka, 1.12. 2016, pomoč končnica DP, v vrednosti 1496,29€ 
-FBK Insport, 2.12.2016, mladi gostovanje, v vrednosti 695,58€. 
 
Sredstva se prvenstveno namenijo za poplačilo zapadlih obveznosti klubov. 
 
 
K točki 4: V ŠD Poden se izvede pregled ozvočenja , ki je v katastrofalnem stanju. 
 
K točki 5: Ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 19.30 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 

 
 
 

 


