
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Z A P I S N I K 

1. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila v sredo , 19. 10.  2022, ob 19.00 

V sejni sobi Zavoda za šport . 

Prisotni člani sveta: Saška Benedičič Tomat, Sašo Bertoncelj, Jože Hafner, Melita Rebič, Roman 

Hartman, Bojan Berčič, Aleš Murn. 

 

V skladu z ustanovitvenimi akti je prvo sejo sklical direktor zavoda, ki sejo tudi vodi do izvolitve 

novega predsednika Sveta zavoda. 

Najprej so se člani Sveta zavoda na kratko predstavili drug drugemu. 

V skladu z 4. členom poslovnika je predsedujoči predlagal ustanovitev verifikacijske komisije v 

sestavi: predsednica Melita Rebič, člana  Aleš Murn, Saška Benedičič Tomat. 

Sklep št. 1: Ustanovi se verifikacijska komisija v sestavi Melita Rebič predsednik, Aleš Murn in Saška 

Benedičič Tomat člana. 

Za sklep so glasovali vsi člani sveta. 

Komisija je pregledala pravilnost volitev in ugotovila, da so bili mandati članov sveta podeljeni 

zakonito in pravilno glede na postopke. 

 

Pred glasovanjem so člani opravili razpravo: 

Melita Rebič: Glede na situacijo, da so vsi člani Sveta zavoda za šport (SZZŠ) imenovani s strani 

Športne zveze Škofja Loka (ŠZ)  tudi člani izvršnega odbora, ki imenuje predstavnike športa v SZZŠ, 

ugotavljam, da so bili postopki imenovanja v skladu z pravilniku, imenovanje pa je po njenem 

mnenju nemoralni in neetični, saj so glasovali sami za sebe. Vsi trije imenovani predstavniki so 

članice Strokovnega sveta ZŠ, IOŠZ, in sedaj še SZZŠ. V preteklosti je bila  praksa,  da je v organih 

povezanih s športom sodelovalo čim več akterjev, čim več različnih udeležencev, ker različnost 

prispeva k kvaliteti in napredku tudi v športu. Iz gradiva IOŠZ v zvezi z volitvami, ni bilo mogoče 

razbrati, ali so bili to edini kandidati, ki so kandidirali za SZZŠ na razpis ŠZ. Kasneje, je bilo na pobudo 

poslano IOŠZ, da se enkrat razmislijo o imenovanih članih, ki so jo dali člani sestave SZZŠ v prejšnjem 

mandatu, pojasnjeno s strani IOŠZ, da je bilo kandidatov več, da pa je IOŠZ izglasoval predlagane 

kandidate in da svoje izbire ne bodo spremenili.   Vprašanje Melite Rebič je še bilo, ali kdo izmed 

sedanjih članov SZZŠ  dobro pozna Zakon o zavodih, ki ga je v prejšnji sestavi poznal g. Primožič, ki 

je bil tudi eden izmed kandidatov, ki je pri ŠZ kandidiral za člana SZZŠ.  

Jože Hafner je pojasnil, da so se člani IO ŠZ  skupaj odločili za takšno sestavo v Svet zavoda, kar smo 

tudi utemeljili. O velikost posameznih klubov in društev se bi dalo razpravljati, primer nogomet, ŠD 

Partizan! 

Sašo Bertoncelj je pojasnil, da ga je v dopisu prejšnjega Sveta zavoda predvsem zmotila navedba o 

moralni spornosti naših mandatov. Prav tako ga je zmotilo namigovanje, da ni predstavnikov 

»velikih klubov«( KK, RD, Alpetour), ker za to ni ni objektivnih kriterijev. Prav tako se mu ne zdi 

problematična usposobljenost izvoljenih članov sveta s strani IO ŠZ. 



Melita Rebič pove, da o tem kdo je na IO ŠZ glasoval za koga pove sam zapisnik dodatne seje IO ŠZ, 

ki navaja vse kandidate za SZZŠ, izvoljeni pa so bili izključno člani IOŠZ. 

Bojan Berčič je podal mnenje, da je namen vsega povedanega  opozoriti, da moramo vsi skupaj 

delati za škofjeloški šport. 

Saška Benedičič Tomat je povedala, da so se vsem prejšnjim članom Sveta zavoda smo v ŠZ zahvalili 

za njihovo dosedanje delo in jih povabili v nadaljnje sodelovanje. Želimo si dobro delo tudi v 

prihodnje. 

 

Soglasno je bil potrjen ugotovitveni  

sklep št. 2: Vsi so glasovali za verifikacijo mandatov članov sveta zavoda. 

 

Soglasno je bil potrjen  

Sklep št. 3: Svet zavoda se je konstituiral, ker so na seji prisotni vsi člani Sveta zavoda. 

 

Za volitve predsednika in podpredsednika Sveta zavoda za šport Škofja Loka je predsedujoči najprej 

dal na glasovanje sklep o načinu glasovanja za predsednik in  podpredsednika sveta. 

Soglasno je bil potrjen 

sklep št. 4: Volitve  za predsednika in podpredsednika se opravijo javno z dvigom rok. 

 

Bojan Berčič in Roman Hartman sta za predsednico predlagala Melito Rebič. 

Sašo Bertoncelj je za podpredsednika predlagal Jožeta Hafnerja. 

 

Sprejet š 6 glasovi je bil 

sklep št. 5: Za predsednico je izvoljena Melita Rebič, za podpredsednika pa Jože Hafne  

Kandidata o sebi nista glasovala. 

 

Predsedujoči je vodenje seje prepustil novi predsednici . 

 

Predsednica je najprej dala na glasovanje dnevni red 1. seje: 

1. Konstituiranje Sveta Zavoda za šport Škofja Loka, izvolitev predsednika in podpredsednika 

sveta. 

2. Dogovor o načinu dela, ključni poudarki, podatki članov. 

3. Razno 

 

Soglasno je bil sprejet sklep  št. 6:  Potrjuje se dnevni red seje. 

 

K 2. točki dnevnega reda: 

Dogovorjeno, da se vsa korespondenca in vabila članom pošiljajo v elektronski obliki. 

Jože Hafner bi želel da se mu pošta pošilja na oba elektronska naslova. 

Dogovorjeno , da je naslednja seja sveta 9. 11. ob 19 uri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

K 3. točki dnevnega reda: 

Aleš Murn predlaga, kar je bilo tudi sprejeto, da se gradivo in zapisniki objavijo na spletni strani 

ZZŠ. Melita Rebič je še dodala, da se zapisniki objavljajo, ko so potrjeni. 

Na predlog Saške Benedičič Tomat je dogovorjeno , da se po volitvah da  Občini pobuda o 

ustanovitvi odbora za športne objekte. 

Melita Rebič je dala pobudo IOŠZ, da  razmisli o menjavi enega izmed imenovanih članov SZZŠ 

imenovanega s strani IOŠZ za g. Primožiča, ki bi v SZZŠ pokrival pravilnost poslovanja ZZŠ glede na 

Zakon o zavodih. Pojasnila je še, da je odpoklic posameznih članov SZZŠ vedno možen in nato 

imenovanje novega člana po enakem postopku, kot je to zapisano v aktih.  

 
Predsednica je sejo sveta zaključila ob 20.40 uri. 

 
 

Predsedujoči in zapisal: Igor Draksler                                                   Melita Rebič   
                                                                                                                         predsednica 
 
 
 
V vednost: 
- člani sveta Zavoda za šport Škofja Loka 
- oddelek za družbene dejavnosti Občine Škofja Loka, ga. Petra Mohorič Peternelj 


