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ZAPISNIK  
 

4. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila 8. januarja 2015 ob 17.00 v poslovnih prostorih zavoda v ŠD 
Poden, Podlubnik 1c. 
 
PRISOTNI ČLANI SVETA: Melita Rebič, Marko Primožič, Domen Kosmač, Roman Hartman, Matjaž 
Ljubec, Peter Porenta 
Ostali prisotni: Aleš Murn, direktor ZŠ Škofja Loka 
 
Pred začetkom seje so člani namenili minuto molka v spomin na člana Sveta zavoda Jožeta Galofa. 
 
Soglasno je bil sprejet  
 
Dnevni red : 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje  
2. Obravnava Poslovnika Sveta zavoda 
3. Objava razpisa za direktorja Zavoda za šport Škofja Loka 
4. Imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda 
5. Informacija o postopku sprejemanja Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Škofja Loka 
6. Pobude in vprašanja  
7. Razno 

 
K 1. točki: 
Pri pregledu zapisnika 3. seje Sveta je pri sklepu 3 poročala Melita Rebič o zakonskih osnovah, ki so 
zmanjšala javna sredstva za plače zavodu v rebalansu proračuna za 2014. Odgovori občine so priloga 
zapisniku.  
Pri 4. sklepu je bilo ugotovljeno, da se direktor ni udeležil sestanka na MIZŠ in ni upošteval sklepa 
Sveta Zavoda za šport. Kljub obrazložitvi, da ima občina vse potrebne dokumente za pogajanja glede 
težav in plačil ŠD Poden to ne bi smel storiti. 
Prav tako Svet zavoda pričakuje odgovor Občine, v kakšni fazi je realizacija 18. sklepa : ureditve poti v 
bazen. 
Po pregledu zapisnika so člani soglasno sprejeli  
Sklep 1 
Potrdi se  zapisnik 3. seje sveta zavoda s pripombami. 
 
 
K 2. točki: 
Predsednik je predstavil Poslovnik Sveta Zavoda za šport. Na predlog so bile podane nekatere 
dopolnitve. Po razpravi je Svet soglasno sprejel  
Sklep 2 
Sprejme se Poslovnik Sveta Zavoda za šport. Čistopis pripravi Primožič. 
 
 
K 3. točki: 
Za razpis za direktorja Zavoda za šport predsednik razloži postopek razpisa. Po razpravi so se sprejeli 
naslednji sklepi : 
Sklep 3 
Svet Zavoda za šport sprejme razpis za direktorja zavoda v priloženi obliki. 
Sklep 4 
Razpis se objavi 13.1.2015 v Gorenjskem glasu, na spletnih straneh Občine in Zavoda za šport, na 
Zavodu RS za zaposlovanje in v prihodnjem Loškem listu – prilogi GG. 
Sklep 5 
Komisija za odpiranje vlog v sestavi Primožič, Kosmač in Rebič se sestane 13. 2. 2015 in pripravi 
vloge na kandidaturo za naslednjo sejo Sveta zavoda. 
Sklep 6 
Naslednja seja Sveta Zavoda za šport bo 16. 2.  2015 ob 19. uri. 
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K 4. točki: 
Pri tej točki so prisotni sprejeli ugotovitveni sklep: 
 
Sklep 7 
Zaradi smrti dosedanjega člana Sveta Zavoda za šport g. Jožeta Galofa prosimo Občino, da imenuje 
novega predstavnika ustanovitelja v Sveta zavoda. Direktor pošlje vlogo Občini. 
 
 
K 5. točki: 
Ker je bil po predlogu Pravilnika in meril za sofinanciranje športa v občini Škofja Loka sprejet tudi 
izvedbeni načrt nacionalnega programa športa, bo potrebno pravilnik dopolniti. Poleg tega so bile s 
strani dr. Juraka pri merilih podane tudi smernice, ki spremenijo točkovanje in upoštevajo bolj lokalne 
usmeritve razvoja športa. Spremembe so še v delovni obliki pri Primožiču. Ugotovitev prisotnih pa je 
bila, da se bodo javna sredstva za šport v letu 2015 delila še po starih merilih. Ob povedanem je Murn 
poročal o zaključkih sestanka na Občini, da se mora za sofinanciranje športa v letu 2015 najprej 
sprejeti proračun občine in šele nato bodo društva lahko prejemala javna sredstva. Kar pomeni, da jih 
v januarju 2015 ne bodo prejela. Zato sta bila sprejeta : 
 
Sklep 8 
29. 1. 2015, naj bi bil predvidoma sprejet proračun Občine za leto 2015. Takoj nato svet Svet Zavoda 
za šport sprejme Letni program športa, ki bo osnova za delitev akontacij javnih sredstev do končnega 
sprejetja delitve sredstev po razpisu, ki sledi. 
 
Sklep 9 
Člani sveta so se informirali o postopku sprememb pravilnika za sofinanciranje športa v občini in s tem 
ugotovili, da se nadaljuje priprava novega pravilnika, ki naj bi bila zaključena v prvem polletju 2015. 
 
 
K 6. točki: 
Ni bilo razprave. 
 
 
K 7. točki: 
Podana je bila informacija iz sestanka na občini z županom Mihom Ješetom, podžupanom Tinetom 
Radinjo, vodjo oddelka za družbene dejavnosti Hermino Kranjc in Špelo Justin, direktorico občinske 
uprave dne 7. 1. 2015 glede plačevanja športnih dvoran s strani srednjih šol ter društev in klubov. S 
strani zavoda sta se ga udeležila direktor Aleš Murn in predsednik sveta Marko Primožič.  
 
Prav tako so bili člani sveta seznanjeni z bilanco Zavoda za šport na dan 30. 11. 2014. 
 
 
Seja se je zaključila ob 18.30 uri.   Marko Primožič, 
Zapisal Aleš Murn   predsednik Sveta Zavoda za šport 
 
 
 
 
 
 
 
V vednost: 
- člani Sveta Zavoda za šport 
- člani IO Športne zveze 
- vodje programov in objektov v upravljanju Zavoda za šport 
- Občina Škofja Loka:    ●    Miha Ješe, župan  

 Tine Radinja, podžupan  

 Hermina Krajnc, vodja Oddelka za družbene dejavnosti  

 Melita Rebič, predsednica Odbora za družbene dejavnosti 
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