
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Zapisnik 

13. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila, 4. 7. 2016, ob 20.00 uri, v poslovnih prostorih zavoda v ŠD 

Poden Podlubnik 1c. 

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

Matjaž Ljubec, 

Odsotni: Peter Porenta (opravičeno) 

 

Predsednik sveta je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje sveta zavoda 

2. Realizacija sklepov 12. seje sveta zavoda 

3. Predlog Pravilnika o dodelitvi sredstev rezerve Zavoda za šport Škofja Loka 

4. Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Zavodu za šport Škofja Loka 

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

občini Škofja Loka. 

6. Pobude in vprašanja 

7. Razno 

 

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

Sklep 2:  Zapisnik 12. seje sveta je soglasno sprejet. 
 
K 2.točki: 
 
Sklep 3: Svet zavoda se je seznanil z realizacijo sklepov 
 
 
K točki 3: Direktor je predstavil mnenje IO ŠZ Škofja Loka. Člani sveta so predlagali naslednje 
popravke in spremembe: 
-varianta brez člani športne zveze 
-3. člen : se dopolni z besedilom: ki so kandidirali na razpis za sofinanciranje LPŠ v letu ko vlagajo 
prošnjo. 
-v 4. členu: limit za stroške; ki so se povečali za več kot 15% 
 
Sklep 4: Svet Zavoda za šport soglasno potrjuje pravilnik z predlaganimi spremembami . 
 
Sklep 5: Objavi se javni poziv , ki je odprt do porabe sredstev. 
 
 
 



K točki 4:  Uskladi se tarifni razred pri direktorju v skladu z predpisi 
 
Sklep 6: Svet Zavoda za šport je soglasno sprejel  Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih 
mest v Zavodu za šport Škofja Loka.  
 
 
K točki 5: Direktor je predstavil predlog Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v občini Škofja Loka. 
Člani sveta so imeli naslednja vprašanja in pripombe: 
- Koliko tekmovalnih moštev se upošteva? 
- Uspešnost/konkurenčnost: za ekipo, za posameznika , se šteje za nazaj; kako pretehtati točke 

za posameznike v primerjavi z ekipami; 
- Pomen za lokalno okolje: manjka kriterij za množičnost panoge na lokalni ravni( 

članstvo)upoštevaje KŠ,VŠ; 
- Ali je upoštevano število usposobljenega kadra v klubu za kriterij pomena za lokalno okolje 
- Poglavje 1.1.1 opozarjamo da se programi financirajo v polovici z prispevki staršev, kdo dobi 

denar za programe? 
- 1.1.2 šolska športna tekmovanja: manjka število ur vadbe za ta del (definicija), ali se financira 

vsa tekmovanja doma in v gosteh; kdaj se program sofinancira!, 
- 1.8.5 organizacije skupaj z zdravstvom;  poglavje se bi moralo glasiti Gibanje za zdravje; zanj se 

dobi državni denar, 
 
Sklep 7: Osnutek je primeren za javno razpravo med izvajalci LPŠ. 
Sklep 8: Pripombe se zbira do 15. avgusta v skladu z pobudo IO ŠZ Škofja Loka. 
Sklep 9: Organizira se javna razprava  2.9.2016 
Sklep 10: Seja sveta zavoda se skliče za 14. septembra, na sejo se povabi predsednika IO ŠZ. 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 22.00 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 
 


