
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Zapisnik 

9. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila 12. 10. 2015 ob 19 uri v poslovnih prostorih zavoda v ŠD 

Poden Podlubnik 1c. 

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

Odsoten: Matjaž Ljubec, Peter Porenta 

 
Predsednik sveta je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov 8. seje sveta zavoda in 4. in 5. korespondenčne seje sveta 

zavoda 

2. Seznanitev z realizacijo poslovanja zavoda za prvih šest mesecev leta 2015 

3. Seznanitev s Poročilom o izvedenih ukrepih po revizijskem poročilu 

4. Informacija o podpisu Dogovora o sofinanciranju obratovalnih stroškov med MIZŠ, občino 

Škofja Loka, ŠC Škofja Loka, Gimnazijo Škofja Loka in Zavodom za šport 

5. Obravnava sprememb Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport in sprememb Statuta Zavoda za 

šport Škofja Loka 

6. Informacija o davčnih blagajnah 

7. Prošnje za finančno pomoč 

8. Pobude in vprašanja 

9. Razno 

 

Sklep 1: Svet zavoda je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
 
K 1. točki:  
Predsednik je preletel sklepe, ki so jih člani sprejeli na posamezni seji in povprašal direktorja če so 
realizirani. Direktor je pojasnil, da so bili vsi sklepi realizirani. Melita Rebič je predlagala da 
direktor zavoda za vsako sejo pripravi tudi pregled realizacije sklepov prejšnje seje. Ker ni bilo več 
razprave je predsednik dal na glasovanje spodnje sklepe, ki so jih člani soglasno sprejeli. 
 
Sklep 2: Svet zavoda je potrdil zapisnik 8. seje sveta zavoda. 
 
Sklep 3: Svet zavoda je potrdil zapisnik 4. korespondenčne seje sveta zavoda. 
 
Sklep 4: Svet zavoda je potrdil zapisnik 5. korespondenčne seje sveta zavoda. 
 
Sklep 5: Direktor zavoda za vsako sejo pripravi pregled realizacije sprejetih sklepov pretekle seje.  
 
 
K 2. točki: 



Direktor je predstavil poslovanje v zadnjih 6 mesecih. Izpostavil je, da je zavod prejel nekaj 
sredstev od uporabnikov dvorane, da je trenutno finančno stanje dobro in da pričakuje nekaj 
likvidnostnih težav proti koncu leta, ko uporabnikom zmanjkuje denarja za pokrivanje stroškov. 
 
Melita Rebič je izpostavila obračunavanje amortizacije za prvih 6 mesecev, ki ni bila obračunana. 
Člane sveta je tudi zanimalo koliko je še študentskega dela na zavodu. 
 
Po razpravi je predsednik predlagal sklepe, ki jih so jih člani sveta soglasno sprejeli. 
 
Sklep 6: Svet zavoda se je seznanil z poslovanjem zavoda v prvih šestih mesecih leta 2015. 
 
Sklep 7: Direktor zavoda zagotovi da se v 6 mesečnih bilancah obračuna amortizacijo v skladu z 
predpisi. 
 
Sklep 8: Članom sveta zavoda se pošlje poročilo o študentskem delu za prvih 9 mesecev 
letošnjega leta. 
 
 
K 3. točki: 
 
Direktor je podal pojasnila k poročilu o izvedenih ukrepih po revizijskem poročilu.  
 
Sklep 9: Svet zavoda se je seznanil z poročilom o izvedenih ukrepih po revizijskem poročilu. 
 
 
K 4. točki: 
Direktor je povedal, da je že podpisan dogovor med ministrstvom, občino in zavodom.  Sedaj se 
oblikuje upravni odbor. Občini je že poslal vlogo za imenovanje predstavnikov ustanovitelja. 
 
Sklep 10: Svet zavoda se je seznanil z  Dogovorom o ureditvi sofinanciranja obratovalnih stroškov 
športne dvorane Poden.  
 
 
K 5.točki:  
Predsednik je uvodoma pojasnil, da se je ožja skupina v sestavi Blaž Pipp predsednik Športne 
zveze, Tine Radinja, podžupan, Igor Draksler, direktor ZŠ in Marko Primožič že sestala in 
obravnavala predlog sprememb obeh aktov.  
Direktor je nato pojasnil, da se Odlok se sedaj usklajuje z ustanoviteljem in bo v obravnavi na 
občinskem svetu predvidoma v decembru 2015. Potem pa sledi še sprejetje statuta. 
Po razpravi so člani sveta soglasno sprejeli sklep. 
 
Sklep 11: Svet zavoda se je seznanil s predlaganimi spremembami Odloka o ustanovitvi Zavoda za 
šport in predlaganimi spremembami Statuta Zavoda za šport Škofja Loka. 
 
 
K 6.točki:   
Direktor je predstavil problematiko uvajanja davčnih blagajn. Ker nekatere zadeve še niso jasne 
jih še urejajo (ena blagajna za več klubov). 
 
Sklep 12: Svet zavoda se je seznanil z informacijo o davčnih blagajnah. 
 
 
K 7.točki: 



Melita Rebič je izpostavila zakonitost delitve sredstev rezerve. Kljub temu so se člani sveta 
odločili, da nekatere prošnje odobrijo, za nekatere pa se preveri, če se lahko odobrijo (SK 
Alpetour, ŠZ Škofja Loka-tek 4 mostov. 
 
Po razpravi so člani sveta zavoda sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 13: Društvu prijateljev mladine Škofja Loka se odobri 740 € za najem prostora za projekt 
dobimo se ob pol desetih, ki ni bil zajet v prvotnih stroških. 
 
Sklep 14: OŠ Ivana Groharja se odobri  168€  za najem dvorane v hali Poden. 
 
Sklep 15: Športni zvezi Škofja Loka se odobri 440 € za pokritje stroškov Podelitve priznanj mladim 
športnikom. 
 
Sklep 16: Balinarskemu klubu Loka 1000 se odobri 600 € za pokritje dodatnih stroškov za 
nastopanje v 2. slovenski ligi. 
 
Sklep 17: Za vse ostale prošnje direktor Zavoda za šport pripravi dodatno utemeljitev glede na 
sprejete predpise zavoda. 
 
 

 
K 8.točki:   
Melita Rebič je vprašala direktorja kdaj bodo pripravljena  nova merila za sofinancira letnega 
programa športa v Škofji Loki. Člani sveta so nato v razpravljali o tej problematiki in ugotovili, da 
bi morali sprejeti merila do poletja 2016. Za leto 2016 pa se sredstva razdelijo še po starem 
pravilniku.  
Prav tako so člani izpostavili, da direktor pripravi predlog novega pravilnika, ki vključuje vse 
zahteve Nacionalnega programa športa in izvedbenega načrta da ga bomo lahko obravnavali na 
svetu zavoda in tudi na izvršnem odboru Športne zveze.  
Po razpravi so člani sveta sprejeli sklep: 
 
Sklep 18: Direktor zavoda za šport v 14 dneh pripravi akcijski načrt za sprejem novega pravilnika 
in meril za delitev sredstev  za financiranje letnega programa športa v občini Škofja Loka.  
 
 
K 9.točki: 
 
Ni bilo razprave. 
 
 
Seja se je zaključila ob 21.30 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 Kajnc 
 


