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ZAPISNIK  
 

1. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila 8. septembra 2014 ob 20.00 v poslovnih prostorih zavoda v 
ŠD Poden, Podlubnik 1c. 
 
PRISOTNI ČLANI SVETA: Melita Rebič, Roman Hartman, Jože Galof, Marko Primožič, Matjaž Ljubec, 
Peter Porenta, Domen Kosmač 
Ostali prisotni: Aleš Murn, direktor ZŠ Škofja Loka 
 
Prvo sejo je otvoril direktor zavoda in prisotni člani so soglasno sprejeli 
 
Dnevni red : 
1. Konstituiranje Sveta Zavoda za šport Škofja Loka, izvolitev predsednika in podpredsednika sveta. 

V svet so imenovani : 
 S strani ustanovitelja : Melita Rebič, Roman Hartman, Jože Galof 
 S strani Športne zveze: Marko Primožič, Matjaž Ljubec, Peter Porenta 
 S strani Zavoda za šport: Domen Kosmač 

2. Svet zavoda od pričetka delovanja in ključni poudarki dela, podatki članov 
3. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje predhodnega sestava Sveta Zavoda za šport 
4. Predlog delitve proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje športnih objektov 2014 
5. Vloga in prošnja ŽOK Partizan 
6. Pobude in predlogi članov Sveta Zavoda za šport 
7. Razno 
 
 
K 1. točki: 
Po krajši razpravi in predlaganih imenih za predsednika in podpredsednika sveta so člani sveta 
soglasno sprejeli  
Sklep 1 
Za predsednika Sveta Zavoda za šport je imenovan Marko Primožič. 
Za podpredsednika Sveta Zavoda za šport je imenovan Jože Galof. 
S to izvolitvijo se je svet zavoda konstituiral in lahko prične z nemotenim delovanjem. 
 
 
K 2. točki: 
Svet zavoda se je seznanil s ključnimi preteklimi poudarki dela na Zavodu za šport.  
Sklep 2 
Svet se je informiral s ključnimi poudarki dela sveta zavoda v preteklosti. 
 
K 3. točki: 
Pri pregledu zapisnika 22. seje predhodnega sestava Sveta Zavoda za šport se je ugotovilo, da 
predsednik SK Alpetour ni kontaktiral na temo meril z Markom Primožičem in Tinetom Radinjo. Kljub 
temu, da je Melita Rebič poudarila, da so imeli na javni razpravi vsi možnost za pripombe (in so jo tudi 
izkoristili) glede predloga novih Meril in načel za sofinanciranje športa, se prisotni predstavnik 
smučarjev ni odzval na razpravo. Svet zavoda je zato ponovno sprejel 
Sklep 3 
Svet Zavoda za šport se strinja, da se ponovno povabi na razgovor predsednika SK Alpetour, če 
predsednik kluba to želi. Povabilo velja do konca septembra 2014. 
Sklep 4 
Člani so prejeli zapisnik 22. seje prejšnjega sestava sveta zavoda. 
 
 
K 4. točki: 
Pri predlogu delitve proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje športnih objektov 2014 ni bilo 
pripomb. Peter Porenta je poročal glede priprav za postavitev športnega parka v Gorajtah. Strokovni 
službi bo elektronsko posredoval že pripravljeno projektno nalogo in predvidene roke postavitve parka. 
Prisotni so sprejeli  
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Sklep 5 
Sprejme se predlagana delitev proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje športnih objektov za 
leto 2014. 
 
 
K 5. točki: 
Člani sveta so pregledali prošnjo Ženskega odbojkarskega kluba pri ŠD Partizan in se strinjali, s 
finančno pomočjo. Pred tem pa morajo izpolniti še formalni obrazec – finančni načrt. Predlog, ki ga 
bosta podala predsednik sveta in direktor zavoda bo po načelni uskladitvi mnenj prisotnih 
korespondenčno dan v potrditev. 
 
 
K 6. točki: 
Pri razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 
Sklep 6 
Vabila in gradivo za seje Sveta zavoda se članom pošilja po elektronski pošti. Pred sklicem pa se 
preveri sklepčnost članov.  
Sklep 7 
Člani so se strinjali da seje potekajo ob ponedeljkih, ura pa je odvisna od letnega časa, vendar ne 
pred 18.00. 
Sklep 8 
Direktor zavoda posreduje članom Odlok o ustanovitvi zavoda, Statut zavoda ter predlog novih meril in 
načel za sofinanciranje športa. 
Sklep 9 
Predsednik sveta, do naslednje seje pripravi kratek Poslovnik o delu sveta zavoda. 
Sklep 10 
Direktor posreduje članom kompletno gradivo o gradnji športnega parka v Gorajtah, ko ga prejme od 
Petra Porenta. 
 
K 7. točki: 
Naslednja seja sveta zavoda je predvidena v novembru. 
 
Seja se je zaključila ob 21.00 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  

 Predsednik-ca Odbora za družbene dejavnosti 
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Priloga k zapisniku 
 
 
 

SVET ZAVODA ZA ŠPORT    2014 - 2018   

     

predstavniki Športne zveze   

 Primožič Marko Virmaše 250 marko.primozic@guest.arnes.si 041 759 018 

 Ljubec Matjaž Zminec 56 matjaz.ljubec@knaufinsulation.com 051 339 806 

 Porenta Peter Hafnerjevo nas. 65 peter.porenta@gmail.com 041 347 390 

     

predstavniki Občine    

 Rebič Melita Spodnji trg 4 melita.rebic@odeja.si 041 600 274 

 Roman Hartman Hafnerjevo nas. 91 roman_hartman@yahoo.com 041 828 770 

 Galof Jože Hosta 12 b joze.galof@siol.net 041 680 889 

     

pred. zaposlenih    

 Domen Kosmač Zavod za šport bazen@zsport-skloka.si 041 253 232 

     

 Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka  

 tel:    04/ 515 70 70 e-pošta:    zzs.loka@siol.net  

 fax:   04/ 515 70 71 splet:         www.zsport-skloka.si  
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