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ZAPISNIK 2. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA ŠPORTNE ZVEZE KRŠKO 

Lokacija: Teniški klub Krško, CKŽ 130, 8270 KRŠKO 

Termin: 24.9.2020 ob 9.00 

  

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav predsednika in pregled navzočnosti; 

2. Pregled zapisnika 1. seje; 

3. Okrogla miza »Šport v občini Krško« – povzetki iz razprave na temo razpisa za šport; 

4. Strategija za šport – pregled potreb po športnih objektih in opremi; 

5. Javna dela; 

6. Kombi vozila – pregled pogodbe;  

7. Sprejetje v članstvo – ŠD Veliki Podlog; 

8. Razno; 

 

AD1.: Pozdrav predsednika in pregled navzočnosti 

Predsednik pozdravi navzoče člane izvršnega odbora in ugotovi sklepčnost, od 7 članov jih je 6 prisotnih. 

Prisotni so: 

- predsednik Luka Šebek, 

- člani: Tadej Mesarič, Maja Nikolić, Jaroslav Kovačič, Matej Malus, Velimir Jukič, 

- poslovna sekretarka Maja Lapuh. 

Svojo odsotnost je opravičil Rok Zorko.  

 

AD2.: Pregled zapisnika 1. seje 

Luka Šebek preleti zapisnik. Pove, da je možna prijava za najem kombi vozil prek spleta. Najprej bomo imeli 

poskusno obdobje enega meseca, potem bodo prijave prek spletnega obrazca obvezne. Sestal se je s Samom 

Štajnerjem glede nadgradnje spletne strani. Pove, da so društva in šole pošiljala predloge k Odloku oz. so 

opozarjali glede problematike, ki se veže na sofinanciranje športa ter navedli potrebe po športnih objektih in 

opremi. Tadej bo pripravil članke, ki bodo služile promociji športa v občini Krško. Maja Nikolić bo pripravila 

vsebinski in finančni načrt za poletne tabore.  
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Matej Malus se udeleži seje 9:27. 

 

AD3.: Okrogla miza »Šport v občini Krško« – povzetki iz razprave na temo razpisa za šport 

Članom je bil predložen dokument s komentarji društev, ki predstavlja mnenje ŠZ Krško na predlagan Odlok o 

sofinanciranju športa (Merila) in Letni program športa 2021. To mnenje je bilo oblikovano na ravni izvršnega 

odbora in bo posredovano članom ŠZ Krško za dodatne komentarje. Predloge društev bo ŠZ Krško skušala 

uskladiti z Občino na sestanku v prihajajočem tednu. 

Velimir Jukič se udeleži seje ob 9:52. 

 

AD4.: Strategija za šport – pregled potreb po športnih objektih in opremi 

V prilogi se nahaja seznam potreb po športnih objektih in športni opremi, ki jih zaznavajo športna društva in 

šole. Seznam je potrebno pregledati, podati mnenje in ga posredovati Občini za vključitev v Strategijo športa 

za obdobje 2021-2031. 

Jaroslav Kovačič zapusti sejo ob 11.00. 

 

AD5.: Javna dela 

Člani IO so seznanjeni glede aktivnosti, ki se nanašajo na javna dela. Pogodba z javnim delavcem je bila 

prekinjena z dnem, 4.9.2020, zaradi smrti udeleženca JD. 

 

AD6.: Kombi vozila – pregled pogodbe  

Člani IO so prejeli v pregled pogodbo o najemu vozil. Matej Malus je predlagal, da se pripravi dokument za 

seznanitev voznika s pogoji najema oz. pravili uporabe kombi vozila (v prilogi), ki bi ga društvo podalo vozniku 

v podpis pred pričetkom vožnje (za lastne potrebe). Za podpis pogodb se določi datum 1.10.2020.  Priloga k 

pogodbi bi bila še priporočila Ministrstva za promet in Policije.  

 

AD7.: Sprejetje v članstvo – ŠD Veliki Podlog 

Prejeli smo pristopno izjavo za sprejetje v članstvo ŠD Veliki Podlog. Predsednik poda sklep: 

SKLEP1: Članstvo se potrdi Športnemu društvu Veliki Podlog. 

Glasovanje: 5 ZA (od 5 prisotnih)  
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Seja se zaključi ob 11:50. 

 

Športna zveza Krško 

 


