
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Zapisnik 

 

18. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila,16. 03. 2017, ob 18.00 uri, v poslovnih prostorih zavoda v ŠD 

Poden, Podlubnik 1c. 

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

Odsotni:, Peter Porenta, Roman Hartman 

 
Predsednik sveta je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje sveta zavoda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 9. korespondenčne seje 

3. Realizacija sklepov 17. seje sveta zavoda in 9. korespondenčne seje sveta zavoda 

4. Letno poročilo Zavoda za šport Škofja Loka za leto 2016 

5. Ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja za leto 2016 

6. Program dela za leto 2017 

7. Pobude in vprašanja 

8. Razno 

 

Sklep 1: Svet zavoda je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
 
Sklep 2:  Zapisnik 17. seje sveta je soglasno sprejet. 
 
K 2.točki: 
 
Sklep 3: Zapisnik 9. korespondenčne seje je soglasno sprejet. 
 
K 3.točki: 
 
Sklep 4: Svet zavoda se je seznanil z realizacijo sklepov. 
 
 
K točki 4:  Direktor je podal kratko obrazložitev. V razpravi so člani sveta predlagali , da se na strani 
13 pravilno glasi letnica 2016, da se pri izvedenih kadrovskih aktivnostih posebej navede 
zasedenost delovnih mest v deležu in da se pri poročilo o objektih ta v naslednjem letu tabela 
opremi z indeksi. 
  
Sklep 4: Sprejme se Letno poročilo Zavoda za šport Škofja Loka Za leto 2016 z popravki  LPŠ z 
popravki iz razprave. 
 
 



 
Sklep 5: Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 v višini 8.626,66€ ostane nerazporejen. 
 
 
K točki 5: 
 
Sklep 6: delovna uspešnost direktorja v skladu z merili se določi v višini 45%. Glede na ZUPPJS17 
se sredstva za delovno uspešnost ne izplača. 
 
K točki 6: Direktor je podal kratko obrazložitev. Člani sveta so menili , da bo v bodoče potrebno 
bolj natančno opredeliti kazalnike . Letos se dopolni pod točko 3.2 b) zadnji kazalnik z besedilom z 
ohranjanjem nivoja cen uporabnikom in kazalnik 3.2 c) merimo z številom izpeljanih programov, s 
številom in zadovoljstvom udeležencev in organizatorjev. Zavod naj organizira anketno merjenje. 
 
Sklep 7: Sprejme se Program dela  za leto 2017 z kadrovskim in finančnim načrtom z dopolnitvami 
na seji. 
 
K točki 7: Direktor je podal informacijo o obisku Nadzornega odbora občine in o izpeljani seji UO 
ŠD Poden. 
Ga. Rebič je izrazila pobudo o boljšem vključevanju športnikov, ki niso člani lokalnih klubov v 
podelitve nagrad športnikom in o razstavi  Loških olimpijcev v avli ŠD Poden. 
Svet zavoda bo prevetril pravilnik o podelitvi priznanj. 
Člani sveta dajejo pobudo o organiziranju izposojanja opreme za smučarske tečaje za 
osnovnošolske  otroke( palice, smuči, čelade). V pobudo naj se vključijo DUTS, SK Alpetour, šole. 
 
K točki 8: Ni bilo razprave. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19.15 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 

 
 
 

 


