
ZAPISNIK 
 

10. redne skupščine Športne zveze Občine Sežana (ŠZS), ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 18.00 uri, v 

prostorih Stadiona Rajka Štolfa v Sežani (sejna soba), Kosovelova 1c v Sežani. 

PRISOTNI: (predstavniki članic ŠZS): na skupščini je bilo prisotnih 13 članov ŠZS od skupno 38 članov. Seznam 

prisotnih s pooblastili udeležencev se hrani v arhivu ŠZS. 

OSTALI PRISOTNI: Niko Zadnik - sekretar ŠZS, Matej Felicjan. 

 

Skupščino je sklical predsednik ŠZS Matej Glavina. Vse prisotne je najprej pozdravil, nato je posredoval 

informacijo, da ni še dovolj članic za pričetek skupščine. Po preteku 30 minut (to je ob 18.30) je bila skupščina 

sklepčna. Podal je predlagani dnevni red v razpravo. Skupščina je brez razprave soglasno potrdila naslednji. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine: 

 Verifikacijske komisije 

 Zapisnikarja 

 Delovno predsedstvo 

2. Poročilo verifikacijske komisije 

3. Obravnava in sprejem zapisnika 9. seje skupščine ŠZS z dne 12. 2. 2018 

4. Finančno in vsebinsko poročilo za leto 2018 

5. Predstavitev programa dela za leto 2019 

6. Sprejem novih članov in določitev članarine  

7. Razprava in pobude 

 

1. TOČKA 

Predsednik je podal uvodno obrazložitev in predlagal naslednje člane v organe skupščine: 

Delovno predsedstvo: 

 Matej Glavina kot predsednik 

 

Verifikacijska komisija: 

  Dejan Stančič kot predsednik 

  Marjan Masič kot član 

  Konrad Božeglav kot član 

 

Zapisnikar: 

 Niko Zadnik 

 

Na predlagane kandidate ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Soglasno je bilo potrjeno, da se v delovno predsedstvo imenuje Mateja Glavino. V verifikacijsko komisijo se 

imenuje Dejana Stančiča, Marjana Masiča ter Konrada Božeglava. Za zapisnikarja se imenuje Nika Zadnika. 

 

2. TOČKA 

Predsednik je zaprosil predsednika verifikacijske komisije Dejana Stančiča, da poda poročilo. Verifikacijska 

komisija je preštela prisotne člane ter skupščini podala poročilo, iz katerega je bilo razvidno, da je na 10. seji 

ŠZS skupščina sklepčna, saj je od 37 članic ŠZS bilo prisotnih 13 predstavnikov društev oz. klubov. 



3. TOČKA 

Predsednik je skupščino seznanil, da je bil zapisnik 9. redne skupščine objavljen na spletni strani 

www.gibamkrasno.si skupaj z ostalim gradivom. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Soglasno je bil potrjen zapisnik 9. seje skupščine ŠZS z dne 12. 2. 2018. 

 

4. TOČKA 

Predsednik je podal uvodno obrazložitev k vsebinskemu in finančnemu poročilu za leto 2018. Vsebinsko in 

finančno poročilo je priloga zapisnika. Na poročilo ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Soglasno je bil potrjeno finančno in vsebinsko  poročilo za leto 2018. 

 

5. TOČKA 

Predsednik je podal obrazložitev programa dela za leto 2019, ki je priloga zapisnika. Na omenjen dokument ni 

bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Soglasno je bil potrjen program dela 2019. 

 

6. TOČKA 

Predsednik je predlagal skupščini, da se društva, ki ne obstajajo več oz. ne plačujejo članarine, izključi iz ŠZS. Za 

izključitev so bila predlagana naslednja društva: 

 Astraea tours – društvo za promocijo športa  

 Športno društvo BIK.SI   

 

V nadaljevanju je predsednik prebral predstavitev novega Športnega društva R.B.S in predstavi njihovo 

dejavnost. Po predstavitvi ni bilo pripomb. 

 

Predsednik je predlagal, da članarina za leto 2019 ostane nespremenjena, torej 25,00 EUR. Na podani predlog 

ni bilo pripomb. 

 

 SKLEPI: 

 Soglasno je bilo potrjeno, da se društvi Astrea tours in Športno društvo BIK.SI izključi iz ŠZS. 

 Soglasno je bil potrjeno, da se v ŠZS včlani Športno društvo R.B.S.  

 Soglasno je bilo potrjeno, da članarina la za leto 2019 znaša 25,00 EUR. 

 

8. TOČKA 

Pobud ni bilo. 

 

Skupščina je bila zaključena ob 19.30. 

 

 

Zapisal: 

Niko Zadnik         Matej Glavina 

sekretar ŠZS         predsednik ŠZS 

http://www.gibamkrasno.si/

