
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Zapisnik 

 

20. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila, 21. 12. 2017, ob 19.00 uri, v poslovnih prostorih zavoda v ŠD 

Poden, Podlubnik 1c. 

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

Odsotni opravičeni: Peter Porenta,  Matjaž Ljubec 

 
Predsednik sveta je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje sveta zavoda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 10. korespondenčne seje sveta zavoda  

3. Pregled in potrditev zapisnika 11. korespondenčne seje sveta zavoda 

4. Realizacija sklepov 19. seje sveta zavoda, 10. in 11. korespondenčne seje sveta zavoda 

5. Sprejem Letnega programa športa v občini Škofja loka za leto 2018 

6. Informacija o novi uvrstitvi direktorja v plačni razred 

7. Pobude in vprašanja 

8. Razno 

Članica sveta Melita Rebič je opozorila , da ni dopustno sklicevanje sej v tako kratkih rokih. 

Predsednik je pojasnil razloge za hiter sklic. 

 
 
Sklep 1: Svet zavoda je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
K 1.točki: 
Sklep 2:  Zapisnik 19. seje sveta je soglasno sprejet. 
 
 
K 2.točki: 
Sklep 3: Zapisnik 10. korespondenčne seje sveta je soglasno sprejet.  
 
 
K 3.točki: 
Sklep 4: Zapisnik 11. korespondenčne seje sveta je soglasno sprejet. 
 
K točki 4: Direktor je obrazložil izvajanje sklepov sej. Svetniki predlagajo, da se klubom in društvom 
podrobno pojasni izpolnjevanje poročil ob podpisu pogodb o sofinanciranju, da ne bo prihajalo do 
neljubih težav pri oddajanju poročil. 
Sklep 5:  Svet zavoda se je seznanil z realizacijo sklepov 19. seje sveta, 10. in 11. korespondenčne 
seje sveta zavoda.  
Sklep 6: Sklepanje novih svetovalnih pogodb ni možno brez odobritve sveta zavoda.  
 



K točki 5: Direktor je predstavil LPŠ za leto 2018 z vsemi razlikami od lanskega leta. Predstavil je 
tudi spremembe na podlagi predloga proračuna za leto 2018. 
Sklep 7: Svet zavoda je soglasno potrdil predlog Letnega programa športa v občini Škofja Loka za 
leto 2018. 
 
 
K točki 6: Predsednik sveta in direktor sta predstavila postopke za spremembo sistematizacije in 
postopke za uvrstitev direktorja v novi plačni razred. 
Sklep 8: Svet se je seznanil z uvrstitvijo direktorja v nov plačni razred. 
 
 
 
K točki 7: Ni bilo razprave 
 
K točki 8: Ni bilo razprave 
 
 
Seja se je zaključila ob 20.30 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 Krajnc 

 


