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ZAPISNIK  
 

3. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila 4. decembra 2014 ob 19.00 v poslovnih prostorih zavoda v 
ŠD Poden, Podlubnik 1c. 
 
PRISOTNI ČLANI SVETA: Melita Rebič, Jože Galof, Marko Primožič, Domen Kosmač 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI SVETA: Roman Hartman, Matjaž Ljubec, Peter Porenta 
Ostali prisotni: Aleš Murn, direktor ZŠ Škofja Loka 
 
Soglasno je bil sprejet  
 
Dnevni red : 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. in 2. seje sveta Zavoda za šport Škofja Loka 
2. Likvidnostne težave Zavoda za šport 
3. Pomoč društvom in klubom pri izvajanju programov v ŠD Poden in ŠD Trata 
4. Financiranje društev in klubov do sprejetja proračuna za leto 2015 
5. Predlog za športni del proračuna za leto 2015 
6. Imenovanje nadomestnega člana 
7. Odpoved na delovno mesto direktorja Zavoda za šport 
8. Vloge in prošnje društev in klubov 
9. Informacije 
10. Razno 
 
 
K 1. točki: 
Pri pregledu zapisnika 1. seje Sveta je predsednik Marko Primožič poročal, da sta se s Tinetom 
Radinjo sestala s predstavnikoma SK Alpetour glede njihovih pripomb na predlagan nov Pravilnik in 
merila za sofinanciranje športa, ki so bila, po sprejetju na organih Športne zveze in Svetu zavoda, že 
posredovana na občino v sprejem na Občinskem svetu. Omenil je, da so razjasnili nekatere nejasnosti 
zaradi katerih je SK Alpetour poslal pripombe, vendar po roku za vlaganje pripomb, na Zavod in 
županu.  
Predsednik je zaradi pravočasnega in objektivnega obveščanja zainteresirane javnosti predlagal, da 
se na spletnih straneh zavoda takoj objavi LPŠ za leto 2014 in tudi javni razpis za leto 2014, enako naj 
se potem naredi za leto 2015, ko jih bomo dokumente sprejeli. 
 
V oktobru 2014 je bil sprejet izvedbeni načrt nacionalnega programa športa, zato je smiselno še ne 
sprejete kriterije na občinskem svetu uskladiti s tem, ter dopolniti Pravilnik in merila s še nekaterimi 
pripombami, ki jih je predsednik pridobil pri dr. Juraku.  
 
Po razpravi so člani soglasno sprejeli  
Sklep 1 
Glede na to, da je Svet Zavoda za šport ugotovil, da je potrebno dopolniti terminologijo Meril in načel 
za sofinanciranje športa, direktor zaprosi občino Škofja Loka, da jih vrne Svetu Zavoda za šport in 
Izvršnemu odboru Športne zveze v uskladitev z Nacionalnim programom športa in Izvedbenim 
načrtom nacionalnega programa športa. Kriterije bi poskušali uvrstiti v obravnavo in potrditev na prvo 
sejo Občinskega sveta v letu 2015. 
 
Pri pregledu 6. točke zapisnika 1. seje še ni realiziran 9 sklep, kjer bo predsednik Sveta pripravil 
kratek Poslovnik o delu sveta zavoda.  
 
Sprejeti sklep 2. dopisne seje sveta zavoda je v postopku realizacije. Zato so prisotni soglasno sprejeli 
 
Sklep 2 
Potrdi se  zapisnik 1. seje in 2. dopisne sveta zavoda s pripombami. 
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K 2. točki: 
Direktor zavoda je člane sveta seznanil z likvidnostnimi težavami Zavoda za šport, ki so nastale 
predvsem zaradi zmanjšanja občinskih sredstev za plače zaposlenim in manjšega plačevanja 
najemnin srednjih šol. Slednje zagotovo pomeni, da manjše plačilo srednjih šol za najem ne bo nikoli 
poračunano za pretekle mesece (trenutno plačujejo 5,32 Eur/uro, v preteklem letu so tekoče plačevali 
po 10,64 Eur/uro). Zato lahko pričakujemo upor drugih popoldanskih najemnikov društev in klubov, če 
bi le ta morala poravnavati te stroške. Stanje in stališče solastnika ŠD Poden, države, je nazorno 
opisal podpredsednik Upravnega odbora dvorane v odstopu, Boris Čajič: »To pomeni, da mora vsako 
tekoče vzdrževanje plačevati tudi solastnik in da delavcev v dvorani ni. Potem je najbolje, da dvorano 
v upravljanje prevzame Ministrstvo, saj s takim stališčem lokalna skupnost ne more dvorano primerno 
vzdrževati.« 
 
Po daljši razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni člani sveta, so člani sveta predlagali direktorju, da 
prednostno izplača plače zaposlenim šele nato obveznosti dobaviteljem in da razmisli o ponovnem 
najemu revolving kredita (prejšnji se je v novembru 2014 iztekel in bil poplačan). Ugotovljeno pa je bilo 
da ni razčiščena uskladitev plačnih razredov in napredovanj zaposlenih na zavodom in Občino. 
 
Svet je soglasno sprejel  
Sklep 3 
Melita Rebič na Občini preveri razlog in zakonske osnove zmanjšanja javnih sredstev za plače v 
rebalansu proračuna za 2014. 
 
Sklep 4 
Direktor Zavoda naj se udeleži sestanka na MIZŠ, ki je predviden za torek 9.12.2014, saj najbolje 
pozna problematiko urejanja razmerij v dvorani. 
 
 
K 3. točki: 
Direktor je predlagal, da škofjeloškim društvom, ki uporabljajo športni dvorani finančno pomagamo pri 
plačilu najemnine dvorane s super rabatom. Skupaj z računovodkinjo Zavoda sta ugotovila, da je to 
najbolj ustrezna tehnika za izvedbo načina pomoči. 
V razpravi je bilo najprej izpostavljeno kar nekaj dvomov o tem in tudi, da naj se najprej naredi okvirna 
bilanca za leto 2014 in šele potem sprejemamo tak sklep, do tega, da se višina super rabata zmanjša.  
 
Po zaključku razprave so člani soglasno sprejeli naslednji  
Sklep 5 
Spodaj navedenim društvom in klubom, stalnim večjim uporabnikom ŠD Poden in ŠD Trata se prizna 
znesek super rabata z vključenim 9,5% DDV-jem v višini: 
Društvo upokojencev Škofja Loka 2.488,98 Eur 
FBK Insport Škofja Loka  4.556,49 Eur 
Futsal klub Stripy   3.693,90 Eur 
Košarkarski klub Škofja Loka  8.920,95 Eur 
Nogometni klub Ločan      274,71 Eur 
Plezalni klub Škofja Loka     591,51 Eur 
Rokometno društvo Loka 2012  8.127,96 Eur 
Športna zveza Škofja Loka  1.671,97 Eur 
Žensko rokometno društvo Šk. Loka     80,49 Eur 
 
 
K 4. točki: 
Ker proračun Občine Škofja Loka še ni sprejet, se bo pojavil problem financiranja društev in klubov v 
začetku leta 2015. Po informacijah vodje Oddelka za družbene dejavnosti Občine Škofja Loka 
financiranje po 1/12 ni mogoče. Prisotni so soglasno sprejeli sklep 
 
Sklep 6 
Direktor zavoda skoordinira sestanek na Občini, da se dogovori glede načina kontinuiranega  
financiranja društev in klubov ter s tem posledično tudi izplačila plač zaposlenih na zavodu za leto 
2015. 
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K 5. točki: 
Direktor zavoda je pojasnil predlog proračuna za šport za leto 2015, ki pa še ni usklajen z Občino. V 
proračunu direktor predvideva povečanje zaposlenih na Zavodu za šport iz 9,5 na 10,5. Člani sveta so 
direktorja opozorili, da po ZUJF-u povečevanje zaposlenih v javni upravi ni možno. Pohvalili so 
planiranje povečanja sredstev na področju dejavnosti društev in klubov, na področju subvencije ter 
investicijskih sredstev za športne objekte. Člani sveta so nato soglasno sprejeli  
 
Sklep 7 
Člani sveta so se seznanil s predlogom športnega dela proračuna za leto 2015, ki ga je pripravil 
direktor Zavoda za šport. 
 
 
K 6. točki: 
Zaradi nesodelovanja Dušana Čatra v preteklih sejah Odbora za priznanja je potrebno preveriti, če je 
Dušan še pripravljen sodelovati, ker ne sodeluje več v rokometnem društvu. Pred imenovanjem 
nadomestnega člana v Odbor za priznanja naj se najprej pridobi stališče imenovanega Dušana Čatra. 
V primeru njegovega pisnega odstopa je za nadomestnega člana predlagan Boris Pešelj, od katerega 
se pridobi predhodno soglasje k kandidaturi. Prisotni so sprejeli 
 
Sklep 8 
Direktor zavoda pridobi odgovor Dušana Čatra glede delovanja v Odboru za priznanja in v primeru 
odstopa pridobi še soglasje k kandidaturi Borisa Pešlja. 
 
 
K 7. točki: 
Aleš Murn je seznanil člane Sveta s svojo odpovedjo na delovno mesto direktorja Zavoda za šport s 1. 
3. 2015. Obrazložil je razloge, ki jih je navedel tudi v odpovedi. Ključni zadevi sta dve : 

- očitki ustanovitelja, da deluje v prekršku pri delovnih pogodbah in izplačevanju plač ter 
posledično s tem prvič po skoraj 16. letih direktorovanja zmanjšanje občinskega sofinanciranja 
plač zaposlenim in 

- problem plačevanja dopoldanskih uporabnikov ŠD Poden, kjer si Občina utopično predstavlja 
lahkotno rešitev s solastnikom, državo. Meni, da so sredstva že izgubljena, akterji pogajanj z 
državo iz preteklosti pa vemo, da so pogajanja z MIZŠ zahtevna. 

 
Aktualni direktor je pripravljen nadaljevati delo na športnem področju v Zavodu za šport na drugem 
delovnem mestu oziroma na Športni zvezi Škofja Loka. O tem se mora odločiti ustanovitelj zavoda. 
 
V dolgi razpravi so sodelovali vsi prisotni, ki so izpostavili, da se v javni upravi ne sme povečevati 
število zaposlenih za isti obseg dela  in da bo verjetno potrebno zmanjševanje zaposlitev v javnem 
sektorju za 1 %. Direktorja smo povprašali kaj je pripravljen delati po 1. 3. 2015. Prav tako je bil 
seznanjen z dilemo če je res možno odpovedati samo delovno mesto direktorja, ne pa tudi pogodbe o 
zaposlitvi. Razpravljali smo o sistemizaciji zavoda, kje vidi možnost krčenja zaposlitev, direktor je bil 
seznanjen z možnostjo, da ne bo sredstev za plače v primeru povečanja števila zaposlenih in 
posledično možnostjo odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 
 
Po razpravi so prisotni člani so sprejeli  
Sklep 9 
Svet zavoda razrešuje Aleša Murna z mesta direktorja Zavoda za šport Škofja Loka s 1. 3. 2015 na 
osnovi njegove želje in pisne odpovedi.  
 
Sklep 10 
V skladu s Statutom zavoda Svet zavoda zaprosi ustanovitelja za mnenje k razrešitvi. 
 
Sklep 11 
Po pridobitvi mnenja Svet zavoda prične postopek razpisa za imenovanje novega direktorja. 
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K 8. točki: 
Po pregledu prošenj društev in klubov za izplačilo sredstev iz rezerv Zavoda, so bili sprejeti naslednji 
sklepi: 
 
Sklep 12 
Društvu prijateljev mladine Škofja Loka se za izpeljavo jesenskih počitnic pomaga v višini 150 Eur. 
Sredstva se nakažejo na njihov TRR. 
Sklep 13 
Prošnja Futsal kluba Stripy se ne obravnava glede na sprejeti 4. sklep tega zapisnika. 
Sklep 14 
Kegljaškemu klubu Škofja Loka se za njihovo obsežnejšo dejavnost pomaga v višini 1.000 Eur. 
Sredstva se obračunajo pri najemu kegljišča 
Sklep 15 
Prošnja Društva upokojencev Škofja Loka se ne obravnava glede na sprejeti 4. sklep tega zapisnika. 
Sklep 16 
Društvu Ki Aikido se za nakup blazin pomaga v višini 716 Eur. Sredstva se obračunajo pri najemu 
kegljišča, blazine gredo v inventar ŠD Poden. 
Sklep 17 
Odboru za Muzej športa se za pregledno publikacijo že zbranega obsežnega muzejskega gradiva in 
materiala pomaga do višine 1.500 Eur. Sredstva bodo po navodilih predsednika Odbora za Muzej 
športa izplačana v letu 2015. 
 
 
K 9. točki: 
Domen Kosmač je opisal težave glede dostopne poti do Bazena Stara Loka. Ker je pot trenutno 
nevarna za vse obiskovalce bazena so člani sveta sprejeli  
 
Sklep 18 
Svet Zavoda za šport naproša Občino Škofja Loka, da pot do Bazena Stara Loka umesti v seznam 
občinskih javnih cest in poti in pot v najkrajšem možnem času sanira. 
 
Prisotni so bili seznanjeni z odprtim javnim razpisom za zbiranje predlogov za najvišja občinska 
športna priznanja v letu 2014. 
 
 
Seja se je zaključila ob 22.15 uri.   Marko Primožič, 
Zapisal Aleš Murn   predsednik Sveta Zavoda za šport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V vednost: 
- člani Sveta Zavoda za šport 
- člani IO Športne zveze 
- vodje programov in objektov v upravljanju Zavoda za šport 
- Občina Škofja Loka:    ●    Miha Ješe, župan  

 Tine Radinja, podžupan  

 Hermina Krajnc, vodja Oddelka za družbene dejavnosti  

 Melita Rebič, predsednica Odbora za družbene dejavnosti 
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Datum : 17.12.2014 
 
 
 
 
OBČINA ŠKOFJA LOKA 
 
 
Spoštovani 
 
Na podlagi sklepa Sveta Zavoda za šport 4. 12. 2014 : 
 
»Direktor zavoda skoordinira sestanek na Občini, da se dogovori glede načina kontinuiranega  
financiranja društev in klubov ter s tem posledično tudi izplačila plač zaposlenih na zavodu za leto 
2015.« 
 
Vas prosim za termin srečanja. Srečanja bi se poleg direktorja zavoda, ki mesečno oddaja naloge na 
občino za izplačila javnih sredstev, udeležil tudi predsednik Sveta zavoda, Marko Primožič. 
 
Hvala lepa in športni pozdrav 
Aleš Murn 
 
 
 
 
 
 


