
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Zapisnik 

12. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila, 11. 5. 2016, ob 17.30 uri, v poslovnih prostorih zavoda v ŠD 

Poden Podlubnik 1c. 

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

Odsotni: Matjaž Ljubec, Peter Porenta (opravičeno) 

 

Predsednik sveta je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Sveta Zavoda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 7. in 8. korespondenčne seje Sveta Zavoda 

3. Realizacija sklepov 11. seje Sveta Zavoda 

4. Program dela, finančni in kadrovski načrt Zavoda za šport Škofja Loka za leto 2016 

5. Sklep o letnem dopustu direktorja za leto 2016 

6. Sprejem končne višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem na Javnem 

razpisu za sofinanciranje programov letnega programa športa v občini Škofja Loka za 

leto 2016 

7. Sprejem končne višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem na Javnem 

razpisu za sredstva investicijskega vzdrževanja športnih objektov v občini Škofja Loka 

za leto 2016 

8. Obravnava in sprejem Pravilnika o delitvi sredstev rezerve Zavoda za šport Škofja 

Loka  

9. Pobude in vprašanja 

10. Razno 

11. Ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja za leto 2015 

 

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

Sklep 2:  Zapisnik 11. seje sveta je soglasno sprejet. 
 
K 2.točki: 
 
 
Sklep 3: Zapisnik 7. korespondenčne seje je soglasno sprejet, z dopolnitvami izraženimi na seji. 
 
Sklep 4: Zapisnik 8. korespondenčne seje je s soglasno sprejet. 
 
 



K točki 3: Direktor je predstavil realizacijo sklepov in predložil pravno mnenje glede dvostopnosti 
postopka.  
 
Sklep 5: Svet Zavoda za šport se je seznanil z realizacijo sklepov. 
 
 
K točki 4: Direktor je predstavil celotno gradivo in podal dodatne obrazložitve h kadrovskemu 
načrtu zavoda in racionalizaciji delovnih mest, ki jih je načrtoval za naslednja leta. Člani so podali 
svoje poglede na sistematizacijo v zavodu. Predlagali so, da se v predlog nove sistemizacije, ki jo 
direktor že pripravlja, ustrezno zapiše vsa delovna mesta, ki jih zaposleni opravljajo že sedaj, ter 
njihov opis dela. Posebej so izpostavili, da se sistemizira delovno mesto, ki zahteva pedagoško delo 
pri izvajanju plavalnih tečajev in podali usmeritve za pripravo sistematizacije za delovna mesta, ki 
se bodo v prihodnje združevala, saj mora biti sistemizacija pripravljena za vsako posebej, ker se na 
osnovi tega tako tudi zapišejo v pogodbo o zaposlitvi. Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednje 
sklepe: 
 
Sklep 6: Svet Zavoda za šport je z večino glasov sprejel Program dela, finančni in kadrovski načrt  
Zavoda za šport Škofja Loka za leto 2016.  
Sklep 7: V Pravilniku o organizaciji in sistematizaciji naj se ustrezno sistemizira delovno mesto, ki 
zahteva pedagoško delo pri izvajanju plavalnih tečajev in ostala delovna mesta glede na 
predvidene spremembe v organizaciji dela. 
Sklep 8: Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji naj se pripravi tako zgodaj, da začne veljati s 1. 
julijem 2016. 
 
 
K točki 5:  
 
Sklep 9: Svet zavoda je potrdil sklep o letnem dopustu direktorja za leto 2016.  
 
K točki 6: Predsednik komisije Domen Kosmač in direktor sta predstavila predlog končne višine 
dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem na Javnem razpisu za sofinanciranje programov 
letnega programa športa v občini Škofja loka za leto 2016 in  postopek dodelitve. 
 
Sklep 10: Svet Zavoda za šport Škofja Loka je soglasno sprejel predlagano dokončno višino sredstev 
za sofinanciranje programov letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2016.  
 
K točki 7: Direktor je predstavil postopek in predlog za delitev sredstev za vzdrževanje športnih 
objektov. 
 
Sklep 11: Svet Zavoda za šport Škofja Loka je soglasno sprejel predlagano dokončno višino sredstev 
investicijskega vzdrževanja športnih objektov za leto 2016. 
 
K točki 8: Direktor je predstavil osnutek Pravilnika o delitvi sredstev iz rezerve, člani sveta pa so 
imeli predloge za spremembo, zato so po razpravi sprejeli:  
 
Sklep 12: Na podlagi pripomb in predlogov članov sveta se pripravi čistopis osnutka, ki se ga pošlje 
vsem članom Sveta zavoda. 
 
Sklep 13: Usklajen osnutek Pravilnika o delitvi sredstev iz rezerve Zavoda za šport Škofja Loka se 
nato pošlje IO Športne zveze Škofja Loka, da naj poda mnenje.  
 
K točki 9: Ni bilo razprave. 
 
K točki 10: Ni bilo razprave. 



 
K točki 11: Direktor je predstavil predlog ugotavljanja delovne uspešnosti. Ker je Poročilo o 
realizaciji programa dela za leto 2015 predstavil že na zadnji seji sveta, so člani sveta predlagali, da 
direktor v tej točki zapusti sejo in so sami razpravljali in sprejeli sklepa: 
 
Sklep 14: Delovna uspešnost direktorja se v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne 
uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti v višini 60%. Glede na čas 
zaposlitve od 25. 3. 2015 dalje, se delovna uspešnost določi v višini 40%.  
 
Sklep 15: Glede na ZUPPJS16 se sredstva za delovno uspešnost ne izplača. 
 
 
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 
 


