
Zavod za šport Škofja Loka 

Podlubnik 1c 

4220 Škofja Loka 

Svet zavoda  

 

Z A P I S N I K 

2. seje Sveta Zavoda za šport, ki je bila v sredo , 9. 11.  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. 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Zavoda za šport .  

2. Poročilo o realizaciji sklepov 1. seje Sveta zavoda za šport. 

3. Dokončna potrditev razdelitve sredstev javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini 

Škofja Loka za leto 2022 za sredstva obvezne rezerve. 

4. Določitev besedila javnega razpisa za direktorja Zavoda za šport Škofja Loka. 

5. Imenovanje 3 članske komisije za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje 

direktorja zavoda. 

6. Pobude in vprašanja svetnikov. 

7. Razno. 

 

 

Sklep št. 1: Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

K točki 1.: Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Zavoda za šport 

Sklep št. 2: Zapisnik 1. seje Sveta zavoda je bil soglasno sprejet. 

 

K točki  2.:  Poročilo o realizaciji sklepov 1. seje Sveta zavoda za šport 

Sklep št. 3: Svet se je seznanil z realizacijo sklepov 1. seje. 

 

K točki 3.: Dokončna potrditev razdelitve sredstev javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini 

Škofja Loka za leto 2022 za sredstva obvezne rezerve 

Sklep št. 4: Svet zavoda je soglasno potrdil dokončno razdelitev sredstev javnega razpisa  za 

sofinanciranje LPŠ 2022 za sredstva obvezne rezerve.  

Pripombe za naslednjo delitev sredstev rezerv: V  razpisu se ne bodo upoštevale ponavljajoče 

dejavnosti klubov in društev, ki jih izvajajo, klub temu, da jih niso vključili v redno financiranje. 

 

K točki 4.:  Določitev besedila javnega razpisa za direktorja Zavoda za šport Škofja Loka 

Sklep št. 5: Svet je soglasno določil besedilo javnega razpisa za direktorja  Zavoda za šport Škofja 

Loka. Razpis se objavi v Gorenjskem glasu, na Radio Sori, na spletni strani zavoda in na spletni strani 

Občine Škofja Loka. 

 



 

 

 

K točki 5.: Imenovanje 3 članske komisije za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje 

direktorja zavoda 

Sklep  št. 6:  Soglasno je imenovana  komisija v sestavi : dr. Jože Hafner predsednik, mag. Melita 

Rebič, Aleš Murn. 

 

K točki 6.: Pobude in vprašanja svetnikov 

Saška Benedičič Tomat  predlaga , da se na vsaki seji nameni 15 minut za posamezno temo s 

področja športa. V razpravi so svetni, glede na to, da to ni v pristojnosti Sveta ZZŠ ugotovili, da je 

najbolje, da posamezne teme obravnava strokovni svet. O zaključkih pa lahko seznani Svet ZZŠ.  

 

K točki 7.: Razno 

Dogovor o okvirnem terminskem planu dela v zvezi z imenovanjem novega direktorja: komisija 

predvidoma 2. 12 . ob 17 uri opravi odpiranje ponudb. Okvirni datum za sejo Sveta zavoda na 

kateri bi bili razgovori z kandidati  je  19. 12. ob 17. uri. Vsa korespondenca s kandidati se vodi po 

mailu. 

 
Predsednica je sejo sveta zaključila ob 20.30 uri. 

 
 

Zapisal: Igor Draksler                                                                             mag. Melita Rebič   
                                                                                                                         predsednica 
 
 
 
V vednost: 
- člani sveta Zavoda za šport Škofja Loka 
- oddelek za družbene dejavnosti Občine Škofja Loka, ga. Petra Mohorič Peternelj 
- spletna stran ZZŠ (po potrditvi zapisnika na naslednji seji)  


