
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Zapisnik 

8. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila 25. 5. 2015 ob 20 uri v poslovnih prostorih zavoda v ŠD Poden 

Podlubnik 1c. 

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

Roman Hartman 

Odsoten: Matjaž Ljubec 

Predsednik sveta je uvodoma pozdravil Matjaža Ovseneka, novoizvoljenega člana sveta zavoda in mu 
zaželel uspešno delo.  
 
Predsednik sveta je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov 6. in 7. seje sveta zavoda ter 2. in 3. korespondenčne seje 
2. Predlog sofinanciranja društev in klubov iz občinskega proračuna v letu 2015: 

a. Zaključki komisije za pripravo predloga 
b. Delitev subvencije uporabnikom ŠD Poden in ŠD Trata 
c. Predlog sklepa 

3. Program dela, finančni načrt in kadrovski načrt Zavoda za šport za leto 2015  
4. Sklep o letnem dopustu direktorja 
5. Informacija glede dogovorov solastnikov ŠD Poden za financiranje dvorane 
6. Informacija o ukrepih iz priporočil iz revizijskega poročila o opravljeni redni notranji reviziji v 

Zavodu za šport Škofja Loka: 
a. Odzivno poročilo o sprejetem programu za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti 
b. Informacija o Pravnem pregledu pravilnosti uvrstitve v plačne razrede v Zavodu za 

šport Škofja Loka - ugotovitve, odprava nepravilnosti po 3. a členu ZSPJS  
c. Informacija o pripravi Pravilnika o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v 

Zavodu za šport Škofja Loka    
7. Informacije o: 

a. Objavi namere o oddaji v uporabo brunarice ob tenis igriščih pri ŠD Poden 
b. Pozivu upraviteljem javnih športnih objektov za sofinanciranje investicijskega 

vzdrževanja v letu 2015 
c. Izvedbi programa Zimsko veselje 2015 
d. Razpisu za priznanja mladim športnikom 
e. Pripravah za športne aktivnosti mladih v poletju 2015 

8. Prošnje za finančno pomoč  
9. Izvolitev podpredsednika sveta Zavoda za šport Škofja Loka 
10. Pobude in vprašanja 
11. Razno  
 



Sklep 1: Svet zavoda je soglasno potrdil predlagani dnevni red. 
 
 
K 1. točki:  
 
Sklep 2: Svet zavoda je soglasno potrdil zapisnik 6. seje sveta zavoda. 
 
Svet zavoda je direktorja opozoril na izpolnjevanje sklepa 6, ki naj ga upošteva s tem, da se 
bilance pošilja po elektronski pošti. 
 
Sklep 3: Svet zavoda je soglasno potrdil zapisnik 7. seje sveta zavoda. 
 
Sklep 4: Svet zavoda je soglasno potrdil zapisnik 2. korespondenčne seje sveta zavoda. 
 
Sklep 5: Svet zavoda je soglasno potrdil zapisnik 3. Korespondenčne seje sveta zavoda. 
 
K 2. točki: 
 
Predsednik komisije Domen Kosmač in direktor zavoda sta pojasnila postopek in odločanje na 
komisijah in po danih pojasnilih je svet zavoda sprejel: 
 
Sklep 6: Svet zavoda je soglasno potrdil delitev sredstev subvencije uporabnikom ŠD Poden in ŠD 
Trata. 
 
Sklep 7: Svet zavoda je soglasno potrdil delitev sredstev sofinanciranja društev in klubov letnega 
programa športa v občini Škofja Loka iz občinskega proračuna za leto 2015. 
 
K 3. točki: 
 
Direktor je podal pojasnila k javnemu pozivu in predlogu komisije za športne objekte. 
 
Člani sveta so razpravljali o tem kdaj je bil poziv objavljen in ugotavljali, da mora ostati arhiv 
objav pozivov na spletni strani. Prav tako je potrebno poziv posredovati po pošti in elektronski 
pošti vsem društvom in klubom v občini. 
 
Sklep 8: Svet zavoda je soglasno potrdil delitev sredstev investicijskega vzdrževanja športnih 
objektov iz občinskega proračuna za leto 2015. 
 
Sklep 9: Svet zavoda je soglasno sprejel sklep, da se objave pozivov ohranijo v arhivu spletne 
strani zavoda in se ga ne umaknejo, ko rok za prijavo poteče.  
 
K 4. točki: 
 
Direktor je predstavil predlog programa dela, finančni in kadrovski načrt Zavoda za šport za leto 
2015. Izpostavil je nekatere postavke, ki se finančno povečujejo. 
 
V razpravi je bila izpostavljena problematika povečevanja števila zaposlenih v zavodu iz 9,5 na 
10,5. Povečanje števila zaposlenih je potrebno uskladiti z ustanoviteljem, ki zagotavlja del mase 
za plače. Direktor je bil opozorjen, da je zaradi ugotovitve revizije o izplačevanju previsokih plač, 
možno pričakovati, da bo ustanovitelj znižal postavko v proračunu, namenjeno plačam. 
 



Zaradi neusklajenosti kadrovskega načrta z ustanoviteljem, člani sveta niso glasovali o sprejemu 
programa dela, finančnem in kadrovskem načrt ampak so soglasno sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 10: V programu dela se doda se novo poglavje  
2.3.6 Razvojne naloge na področju športe dejavnosti: 
Zavod za šport čimprej pripravi nov Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Škofja Loka.  
 
Sklep 11: Pri poglavju 2.3.4 se doda: 
Strokovna služba zavoda razmisli se o drugačnih, bolj odmevnih, oblikah podelitev priznanj. 
 
Sklep 12: Člani sveta zavoda so zadolžili direktorja, da v 30 dneh uskladi kadrovski in finančni 
načrt z ustanoviteljem. Po uskladitvi bodo člani sveta glasovali o programu dela, finančnem in 
kadrovskem načrtu. 
 
K 5.točki:  
 
Sklep 13: Svet zavoda je soglasno sprejel sklep o letnem dopustu direktorja. 
 
K 6.točki: 
 
Direktor je podal informacijo o pogajanju na MIZŠ, o stanju predloga medsebojne pogodbe, o 
podpisanem aneksu za leto 2014 z strani ŠC in Gimnazije.  
 
Sklep 14: Svet zavoda je sprejel informacijo. 
 
K 7.točki: 
 
Predstavljeno je bilo odzivno poročilo o sprejetem programu za odpravljanje ugotovljenih 
nepravilnosti, predstavljeni so bili tudi postopki za odpravljanje posledic. 
Direktor je podal informacijo o naročenem pravnem pregledu plač v Zavodu za šport in o 
postopkih , ki bodo pravnemu pregledu sledili. Postopki naj bi stekli v prvih dneh meseca junija, 
ko bodo znani zneski za vračilo. 
Podana je bila informacija o pripravi nove sistematizacije delovnih mest v zavodu. 
 
Sklep 15: Svet zavoda je sprejel informacijo  o odzivnem poročilu o sprejetem programu za 
odpravljanje nepravilnosti, o stanju pravnega pregleda pravilnosti o uvrstitve v plačilne razrede, 
in informacijo o pripravi nove sistematizacije v zavodu. 
 
 
K 8.točki:   
 
Predstavljeni so bile informacije o nameri o oddaji v uporabo brunarice ob tenis igriščih pri ŠD 
Poden, o izvedbi programa zimsko veselje, razpisu za priznanja mladim športnikom in pripravam 
za športne aktivnosti mladih v poletju 2015. 
 
Sklep 16: Svet zavoda je sprejel informacijo. 
 
K 9.točki: 
 
Svet zavoda bo v bodoče obravnaval le prošnje na predpisanih obrazcih, tokrat pa je sprejel 
naslednje sklepe: 
 



Sklep 17: Društvu Rovtarji se odobri 150 € za zdravstveno službo na prireditvi Smučanje po 
starem iz rezerve. Vlogo naj dopolnijo z ustreznim obrazcem. 
 
Sklep 18: NK Škofja Loka (Kondor, Ločan, Polet) se odobri 2000 € za povečane stroške nastopanja 
v 2. slovenski ligi mladinske in kadetske ekipe. 
 
 
Sklep 19: Športni zvezi se odobri 130 € za pripravo smučarsko tekaških prog na Suhi iz rezerve. Ko 
bodo proge potegnjene naj direktor objavi novico na Radiu Sora in jo posreduje vsem društvom 
in članom sveta zavoda. 
 
Sklep 20: Športni zvezi se odobri 242 € za stroške sofinanciranja Podelitve najvišjih občinskih 
športnih priznanj v marcu 2015 iz rezerve. 
 
K 10.točki: 
 
Sklep 21: Svet zavoda je imenoval izvolil Romana Hartmana za podpredsednika sveta Zavoda za 
šport Škofja Loka. 
 
K 11.točki:  
 
Ni bilo dodatnih pobud in vprašanj . 
 
K 12.točki: 
 
Ni bilo razprave. 
 
 
Seja se je zaključila ob 22.30 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 
 


