
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Zapisnik 

15. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila, 21. 11. 2016, ob 19.00 uri, v poslovnih prostorih zavoda v ŠD 

Poden Podlubnik 1c. 

Prisotni člani sveta: Marko Primožič, Melita Rebič, Domen Kosmač,  Roman Hartman,  Peter Porenta, 

Matjaž Ovsenek 

Odsotni: Matjaž Ljubec  

 

Predsednik sveta je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje sveta zavoda 

2. Realizacija sklepov 14. seje sveta zavoda 

3. Razdelilnik za sredstva subvencije uporabe športnih dvoran za leto 2016 

4. Prošnje za finančno pomoč 

5. Pobude in vprašanja 

6. Razno 

 

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

Sklep 2:  Zapisnik 14. seje sveta je soglasno sprejet. 
 
K 2.točki: 
 
Sklep 3: Svet zavoda se je seznanil z realizacijo sklepov. 

 
 
K točki 3: Direktor je predstavil razdelilnik za sredstva subvencije za uporabo športnih dvoran za 
leto 2016. 
 
 
Sklep 4: Svet zavoda je soglasno potrdil predlagani razdelilnik za sredstva subvencije za uporabo 
športnih dvoran za leto 2016. 
 
 
K točki 4:  Svet zavoda je pregledal vse prispele prošnje in za prošnje , ki izpolnjujejo pogoje iz 
pravilnika sprejel naslednje sklepe: 
 
Sklep 5: Svet Zavoda za šport je odobril Društvu upokojencev Škofja Loka vlogo v vrednosti 180 € 
za sofinanciranje prvenstva v namiznem tenisu. 
  



Sklep 6: Svet Zavoda za šport je odobril Športni zvezi Škofja Loka vlogo v vrednosti 1856 € za 
sofinanciranje podelitve priznanj za najvišje športne dosežke in podelitve priznanj mladim 
športnikom za športne dosežke v letu 2015. 
 
Sklep 7: Svet Zavoda za šport je odobril Športni zvezi Škofja Loka vlogo v vrednosti 121 € za 
sofinanciranje aktivnosti za mlade med zimskimi in poletnimi počitnicami 2016. 
 
Sklep 8: Svet Zavoda za šport je odobril Futsal klubu Stripy  vlogo v vrednosti 690 € za sofinanciranje 
selekcije U-19 v marcu in aprilu 2016. 
 
Sklep 9: Vse klube in društva se ponovno opozori na odprti razpis sredstev iz rezerve. 
 
K točki 5: K gradivu za vsako sejo sveta zavoda mora biti obvezna priloga zadnja bilanca. 
 
K točki 6: Naslednja seja Sveta Zavoda za šport bo 6. 12. 2016 ob 19.00.  
 
 
 
Seja se je zaključila ob 21.00 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 

 
 
 

 


