
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Zapisnik 

11. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila 7. 3. 2016 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, Peter Porenta 

Odsoten: Matjaž Ljubec,  

 
Predsednik sveta je predlagal naslednji dnevni red: 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje sveta zavoda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje sveta zavoda 

3. Realizacija sklepov 10. seje sveta zavoda 

4. Obravnava predloga statuta Zavoda za šport Škofja Loka 

5. Obravnava in sprejem Letnega poročila Zavoda za šport Škofja Loka za leto 2015 

6. Obravnava predloga Pravilnika o delitvi sredstev iz rezerve Zavoda za šport Škofja 

Loka z dogovorom o delitvi sredstev  

7. Informacija o delovanju UO ŠD Poden 

8. Informacija o poteku javnega razpisa za sofinanciranje programov LPŠ v občini Škofja 

Loka za leto 2016 in sredstev investicijskega vzdrževanja športnih objektov; razpis, 

srečanje z društvi z obrazložitvijo 

9. Informacija o pozivu društvom za oddajo poročil za leto 2015 

10. Informacija o pripravi strategije razvoja športne infrastrukture v RS; vprašalnik za 

občine MIZŠ 

11. Informacija za klube in društva ; Kdaj izstaviti račun ? 

12. Informacija o Zimskih in Jesenski počitnicah 

13. Prošnje za finančno pomoč 

14. Pobude in vprašanja 

15. Razno 

 

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

Sklep 2:  Zapisnik 10. seje sveta je soglasno sprejet. 
 
K 2.točki: 
 



. 
 
Sklep 3: Zapisnik 6. Korespondenčne seje je soglasno sprejet. 
 
K točki 3: Direktor je predstavil realizacijo sklepov in predstavil dopis SK Alpetour za pojasnitev 
sklepa 10. Seje sveta zavoda. 
V razpravi so člani sveta poudarili, da so na podlagi vloge in meril iz pravilnika  odločili. 
 
Sklep 4: Svet Zavoda za šport se je seznanil z realizacijo sklepov. 
Sklep 5: SK Alpetour se odgovori , da je svet glasoval o njihovi vlogi in odločil, s čemer je 
reševanje njihove vloge zaključeno.  
 
K točki 4: Člani sveta so pregledali celoten statut in pregledali pripombe in se do njih opredelili. 
Popravijo se 7.,12.,15.,19., 20., 23., 24., 28., 36.,člen. V razpravi so tudi izrazili mnenje, da je v 
novih spremembam ustanovnega akta potrebno popraviti stopnjo izobrazbe in jo uskladiti z novo 
zakonodajo in da so pooblastila strokovnega sveta zavoda premočno zapisana. 
 
Sklep 6: Svet Zavoda za šport je soglasno sprejel predlog statuta Zavoda za šport Škofja Loka v 
predlaganem besedilu z popravki. 
 
 
K točki 5: Direktor in računovodkinja sta podrobno predstavila letno poročilo. Melita Rebič je v 
razpravi poudarila , da se je močno podražilo študentsko delo, da je ur toliko da bi lahko 
predstavljalo pogoj za uvedbo delovnega razmerja, da se ne strinja , da se delo čistilke opravlja z 
zunanjim izvajalcem, da je premalo opisano delo poslovnega sekretarja na zavodu in da želi 
prejeti še sveže podatke o terjatvah in obveznostih. Marko Primožič predlaga, da se poročilo 
dopolni z poročilom o doseženih ciljih in rezultatih v skladu z navodili za pripravo zaključnih 
poročil. 
 
Sklep 7: Svet zavoda je sklenil da bo po predložitvi dopolnitev o Letnem poročilu glasoval 
naslednji teden na korespondenčni seji.  
 
K točki 6: Direktor je predstavil predlog Pravilnika o delitvi sredstev iz rezerve Zavoda za šport , in 
predlagal da se za ta sredstva izvede javni poziv. Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednja 
sklepa: 
 
Sklep 8: Poišče se pravno tolmačenje ali je potrebno uporabljati ZUP, in kako urediti 
dvostopenjsko odločanje. 
Sklep 9: Člani sveta razmislijo o kriterijih iz 4. člena in podajo svoje predloge. 
 
K točki 7: 
 
Sklep 10: Informacija o delovanju UO ŠD Poden se sprejme. 
 
K točki 8: 
 
Sklep 11: Informacija o poteku javnega razpisa se sprejme. 
 
K točki 9: 
 
Sklep 12: Informacija o pozivu društvom se sprejme. 
 
K točki 10: 
 



Sklep 13: Informacija o pripravi strategije razvoja športne infrastrukture se sprejme. 
 
K točki 11: 
 
Sklep 14: Informacija za klube in društva se sprejme. 
 
K točki 12: 
 
Sklep 15: Informacija o Zimskih in Jesenskih počitnicah se sprejme. 
 
K točki 13: 
 
Sklep 16: Informacija o prispelih prošnjah se sprejme. 
 
K točki 14: Melita Rebič je imela o ažuriranju cenikov Zavoda za šport. Direktor je odgovoril , da 
so ceniki na vrsti za obdelavo sedaj ko ima zavod vse podatke za enoletno poslovanje. 
Marko Primožič je imel pobudo po namestitvi močnejšega ruterja v ŠD Poden. 
 
 
 
 
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 
 


