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ZAPISNIK
4. REDNE SEJE SVETA ZAVODA TURIZEM DOLINE SOČE, ki je bila dne 10. 5. 2018 ob 18. uri v
mali dvorani Stergulčeve hiše.
Začetek seje: 18.00
Prisotni člani sveta: Goran Kavs, Renata Komar, Lidija Koren, Mateja Leban, Boštjan Komac,
Mihael Košmrl, Danijel Krivec, Jasna Rot, Olga Ručna, Branko Velišček, Vasja Mrakič in Borut
Nikolaš
Opravičeno odsotni člani sveta zavoda: /
Člani sveta zavoda, ki se niso opravičili: Sandi Kovačevič
Ostali prisotni: Mariša Bizjak, Ivan Makuc; Robert Bauman, Janko Humar in Alenka Čopi do
točke 4
Turizem Dolina Soče: Alenka Rutar

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 3. seje sveta zavoda TDS
3. Poročilo komisije za izvedbo postopka javnega razpisa za izbiro direktorja Javnega
zavoda za turizem Dolina Soče
4. Predstavitev kandidatov za direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče in izbor
kandidata
5. Razno

Ad 1) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik sveta je ugotovil, da je prisotnih 12 od 13 članov sveta. Ugotovil je, da so
sklepčni. Člani sveta zavoda so najprej sprejeli dnevni red.
Sklep 4/1/1: Člani sveta zavoda potrjujejo dnevni red. (Sklep je bil soglasno sprejet.)

Ad 2) Potrditev zapisnika 3. seje sveta zavoda TDS
Zapisnik tretje redne seje je bil poslan skupaj z gradivom, predsednik sveta je vprašal po
pripombah, dopolnitvah. Janko Humar je povedal, da je – vezano na 4. točko dnevnega reda
prejšnje seje – 30. 3. 2018 po e-pošti poslal dodatna pojasnila k računovodskemu poročilu in
dva seznama prenesenih osnovnih sredstev iz bivših LTO-jev. Prejel ni nobenih pripomb. V
zvezi s pripombo Boštjana Komaca na prejšnji seji glede označevalnega sistema za poti je
pojasnil, da odgovora še nima, saj pravilnik še ni pripravljen, glede vključitve v Zeleno shemo
slovenskega turizma pa je pojasnil, da je razpis letos že potekel in da se bo Turizem Dolina
Soče v zeleno shemo vključil prihodnje leto. Danijel Krivec je povedal, da čistopis poslovnika
sveta zavoda še ni pripravljen, zato ga bodo obravnavali na naslednji seji. Branko Velišček je
opozoril, da statut zavoda še ni objavljen na spletu in da naj zavod za objavo poskrbi. Janko
Humar je pojasnil, da imamo novo spletno stran, ki še ni dokončana, in da bo statut na strani
objavljen v enem tednu.
Člani sveta zavoda so nato sprejeli sklep:
Sklep 4/2/1: Člani sveta zavoda potrjujejo zapisnik 3. redne seje sveta zavoda. (Sklep je
sprejelo 11 članov, eden je bil vzdržan).

Ad 3) Poročilo komisije za izvedbo postopka javnega razpisa za izbiro direktorja Javnega
zavoda za turizem Dolina Soče
Predsednik komisije za izvedbo postopka javnega razpisa Branko Velišček je povedal, da se je
komisija sestala ob strokovni podpori Odvetniške pisarne Ivana Makuca. Povedal je, da so se
na razpis prijavili trije kandidati, komisija je odprla vse tri prijave in ugotovila, da vsi kandidati
izpolnjujejo razpisne pogoje. Ivan Makuc je dodal, da je zapisnik, ki je nastal ob odpiranju,
jasen in da dodatna pojasnila niso potrebna.

Ad 4) Predstavitev kandidatov za direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče in izbor
kandidata
Danijel Krivec je predlagal, da ima vsak kandidat za predstavitev na voljo deset minut, nato
imajo člani sveta na voljo še deset minut za vprašanja. Po predstavitvi se kandidati
umaknejo, da bodo člani lahko izbrali najustreznejšega. Vsi prisotni člani sveta so se s
predlaganim strinjali.

Kandidati so se predstavili po istem vrstnem redu, kot so prišle prijave, in sicer: Robert
Bauman, Janko Humar in Alenka Čopi.
Po predstavitvi vseh treh kandidatov so se člani sveta dogovorili, da bo glasovanje tajno.
Določili so tričlansko komisijo v sestavi Ivan Makuc, predsednik, Goran Kavs, član, in Mateja
Leban, članica. Člani sveta zavoda so se s tem soglasno strinjali.
Danijel Krivec je nato odprl razpravo. Goran Kavs je pripomnil, da bi svet zavoda moral
kandidatom ob vabilu na razgovor dati tri oporne točke, na osnovi katerih bi se ti predstavili,
svet pa bi skozi mandat spremljal, ali izbrani kandidat svoje plane uresničuje. Poleg tega bi se
morali potruditi za to, da bi se na razpis prijavilo več kandidatov. Danijel Krivec je odgovoril,
da bi se glede načina predstavitve kandidatov člani morali dogovoriti na prejšnji seji, ko je
bila priložnost za to. Borut Nikolaš je predlagal, da bi za naprej dopolnili sistemizacijo z
delovnim mestom pomočnika direktorja, na katero bi zaposlili nekoga, ki bi bil direktorjeva
desna roka in ki bi po koncu mandata prevzel njegovo mesto.
Člani sveta zavoda so nato glasovali. Tričlanska komisija je pregledala oddane glasovnice,
predsednik Ivan Makuc je poročal, da so člani sveta zavoda oddali 12 glasovnic in da so vse
veljavne. Deset članov je glasovalo za Janka Humarja, dva za Alenko Čopi. Ugotovil je, da je
izbrani kandidat Janko Humar. Povedal je, da morajo člani sveta sprejeti sklep o imenovanju
in ga dati v potrditev vsem trem občinam. Šele potem se kandidate obvesti o izbiri. Branko
Velišček je pripomnil, da morajo biti kandidati obveščeni takoj, s čimer začne teči tudi
pritožbeni rok. Sledila je krajša razprava glede tega, kdaj se obvesti kandidate, nato so člani
sveta zavoda sprejeli naslednji sklep:
Sklep 4/4/1: Svet zavoda Turizem Dolina Soče z večino glasov (10 od 12) prisotnih članov za
direktorja zavoda Turizem Dolina Soče imenuje Janka Humarja. Ta sklep stopi v veljavo z
dnem, ko k temu sklepu izdajo soglasje občinski sveti občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Šele
po izdanem soglasju s strani vseh treh občinskih svetov se kandidate z ustreznim sklepom
obvesti o izbiri. (Sklep je bil soglasno sprejet.)
Danijel Krivec je predlagal, da se sprejeti sklep naslednji dan po seji pošlje vsem trem
občinam.

Ad 5) Razno
Danijel Krivec je ugotovil, da član sveta zavoda Sandi Kovačevič ni bil prisoten še na nobeni
seji sveta zavoda, in predlagal, da se mu pošlje dopis, da ne opravlja svoje funkcije, zato naj
se ga zamenja. Isti dopis se pošlje še na Občino Bovec.
Seja je bila zaključena ob 20.15.

Zapisala:

predsednik sveta Turizem Dolina Soče

Alenka Rutar

Danijel Krivec

