
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Zapisnik 

10. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila 21. 12. 2015 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 

Opravičeno odsotna: Matjaž Ljubec, Peter Porenta 

 
Predsednik sveta je predlagal naslednji dnevni red: 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje sveta zavoda 

2. Realizacija sklepov 9. seje sveta zavoda 

3. Obravnava Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2016 skupaj s predlogom 

Proračuna občine za leto 2016 

4. Informacija o poteku razpisa za sofinanciranje LPŠ za leto 2016 

5. Informacija o akcijskem načrtu za sprejem novega pravilnika o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v občini Škofja Loka 

6. Informacija o davčnih blagajnah 

7. Prošnje za finančno pomoč 

8. Informacija o imenovanju GO za izgradnjo telovadnice pri OŠ Škofja Loka-Mesto 

9. Informacija o razpisu za priznanja 

10. Pobude in vprašanja 

11. Razno 

 

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

Melita Rebič je predlagala da se pomembne razprave zapišejo v zapisnik. Na zadnji seji je 
izpostavila vprašanje izvajanja kadrovskega načrta zavoda. 
 
Sklep 2:  Zapisnik 9. seje sveta je soglasno sprejet. 
Sklep 3: Članom sveta se pošlje poročilo o izvedenih ukrepih iz revizijskega poročila. 
 
K 2.točki: 
 
Pri poročilu o študentskem delu se uvede še primerjava s preteklim letom. 
Sklep 4: Svet se je seznanil z uresničitvijo sklepov 9. seje sveta zavoda. 
 
K točki 3: 
Svet je obravnaval LPŠ in proračun za leto 2016. 



Prav tako je svet razpravljal o uresničevanju kadrovskega načrta, o objavi razpisa zavoda za 
storitev čiščenja prostorov, o razmejitvi del med direktorjem in Alešom Murnom. Direktor je 
pojasnil, da sistemizacije še ne more pripraviti, saj morata biti najprej sprejeta odlok in statut 
zavoda. 
Po razpravi je svet soglasno sprejel sklep. 
 
Sklep 5: Svet Zavoda za šport potrjuje LPŠ za leto 2016 v predlagani višini.  
 
 
K točki 4: 
Pri obravnavi predloga razpisa in za sofinanciranje LPŠ je bilo izpostavljeno ali se v razpis uvrsti 
tudi investicijsko vzdrževanje ter tudi potek razpisa in vloga sveta zavoda in direktorja pri tem. 
Ker je bilo kar nekaj nejasnosti je svet zadolžil direktorja, da pridobi natančnejše informacije pri 
pravni službi občine.  
 
Po razpravi je svet soglasno sprejel sklep. 
 
Sklep 6: O načinu razpisa LPŠ se direktor dogovori z občino in o tem obvesti člane sveta.  
 
K točki 5: 
 
Sklep 7: Svet zavoda sprejema akcijski načrt za sprejem novega pravilnika za sofinanciranje 
športa v občini Škofja Loka skupaj z merili za vrednotenje programov športa v občini Škofja Loka, 
ki mora biti pripravljen za sprejem do  junija 2016.  
 
 
K točki 6: 
Domen Kosmač je predstavil problematiko davčnih blagajn in kakao bodo klubi reševali zadevo. 
Sklep 8: Svet sprejema informacijo o davčnih blagajnah. 
 
 
K točki 7: 
 
Svet zavoda je obravnaval prošnje društev in na osnovi veljavnega pravilnika o delitvi sredstev iz 
rezerve soglasno sprejel naslednje sklepe: 
 
Sklep 9: Dopolni se pravilnik za delitev sredstev iz rezerve. 
 
Sklep 10: ŠD Utrip se prošnja za izvedbo gorskega kolesarjenja ne odobri, ker ni v skladu z 
pravilnikom.  
 
Sklep 11: Futsal klubu Stripy se prošnja za neplanirane stroške selekcije U-19 odobri v višini 
1380€. 
 
Sklep 12: Odboru T4M se odobri 1196€ za neplanirane stroške prireditve. 
 
Sklep 13: Prošnji SK Alpetour za Matica Masterla se ne odobri, ker ni v skladu z pravilnikom.  
 
Sklep 14: Prošnji SK Alpetour za Matica Skubeta se ne odobri, ker ni v skladu z pravilnikom.  
 
Sklep 15: Balinarskemu društvu Trata se prošnja ne odobri, ker ni v skladu z pravilnikom. 
Predlagamo, da se jo upošteva pri delitvi sredstev investicijskega vzdrževanja za leto 2016. 
 



Sklep 16: Košarkarskemu klubu Škofja Loka za izvedbo ulične košarke ob T4M se prošnja ne 
odobri , ker ni v skladu z pravilnikom. 
 
Sklep 17: Košarkarskemu klubu Škofja loka se odobri 1.000€ za organizacijo Superpokala 2015. 
 
Sklep 18: Košarkarskemu klubu Škofja Loka se odobri 1.500 € za udeležbo na United World 
Games 2015. 
 
Sklep 19: Košarkarskemu klubu Škofja Loka za izvedbo košarkarskega tabora za osnovnošolske 
otroke  se prošnja ne odobri, ker ni v skladu z pravilnikom. 
 
K točki 8: 
 
Sklep 20: Sprejme se informacija o imenovanju GO za izgradnjo telovadnice pri OŠ Škofja Loka-
Mesto. 
 
K točki 9: 
 
Sklep 21: Sprejme se informacija o razpisu za priznanja, klube in društva se ponovno pozove k 
sodelovanju. 
 
K točki 10: 
 
Melita Rebič je imela pobudo naj se pri bilanci uspeha stroški storitev bolj natančno specificirajo. 
Uredi na se  zapiranje vrat v prostoru za orodje v ŠD Trata in glavnih vrat v dvorano. 
 
 
K točki 11: 
Ni bilo razprave. 
 
 
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 
 


