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ZAPISNIK 3. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA ŠPORTNE ZVEZE KRŠKO 

Seja je potekala prek spletne platforme Zoom 

Termin: 2.4.2021 ob 9.00 

  

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav predsednika in pregled prisotnosti; 

2. Pregled zapisnika zadnje seje; 

2. Rangiranje objektov – Fundacija za šport; 

3. Pregled dokumentacije za zbor članov; 

4. Izvedba zbora članov;   

5. Razno. 

 

AD 1.: Pozdrav predsednika in pregled prisotnosti 

Predsednik pozdravi navzoče in preveri prisotnost. Ob 9:13 so prisotni: 

- Predsednik Luka Šebek 
- Člani: Maja Nikolić, Jaroslav Kovačič, Tadej Mesarič, Velimir Jukič, 

Matej Malus 
- Poslovna sekretarka Maja Lapuh 
- Rok Zorko se je opravičil 

Predsednik ugotovi sklepčnost in prične s točkami dnevnega reda. 

 

AD 2.: Pregled zapisnikov zadnje seje 

Predsednik Luka Šebek preleti zapisnik 2. redne seje izvršnega odbora ŠZ Krško. Na zapisnik ni pripomb. 
Predsednik preleti zapisnik 2. korespondenčne seje IO in obravnavano tematiko naveže na naslednjo točko 
dnevnega reda.  

 

AD 3.: Rangiranje objektov – Fundacija za šport 
Športna zveza Krško je prejela poziv Regijske pisarne Olimpijskega komiteja, ki jo vodi Ivan Gerjevič, naj 
rangira objekte na način »( 1, 2, ...)«, ki so bili prijavljeni na razpis Fundacije za šport. Znotraj IO ŠZ Krško je 
predsednik podal pobudo, da naj se iz glasovanja izključijo neposredno povezane osebe s prijavljenimi objekti. 
Zaradi pritožb članov o nesorazmernosti je predsednik v glasovanje vključil vse člane. Glasovanje je potekalo 
na podlagi točkovanja in postavljeno je bilo rangiranje v smislu prednostne liste od najvišjega ranga 1 do 
najnižjega ranga 5. Glede na kratek rok za rangiranje se IO ni uspel seznaniti z vlogami in natančno vsebino ter 
izvesti srečanja s predstavniki prijavljenih projektov oz. objektov ter predstavnikom Fundacije za šport, ki bi 
znal pojasniti na kak način poteka izbor vlog in kakšno vlogo ima občinsko rangiranje objektov. Iz strani 
Regijskega centra smo dobili informacijo, da gre le za mnenje, iz strani Fundacije za šport pa je bilo rečeno, da 
prvi na listi zelo verjetno prejme sofinanciranje, zadnji pa zelo verjetno ne. Zato so si bile prejete informacije 
nasprotujoče. Nekateri izmed članov IO so kot prioriteto izpostavili gradnjo objektov, drugi dostopnost, tretji 
programe, ki jih prinašajo … Vsak izmed članov pa je podal točkovanja po njegovih prepričanjih. Navsezadnje 
predloga rangiranja Športne zveze Krško Ivan Gerjevič iz Regijske pisarne OKS ni upošteval, zato se člani IO ŠZ 
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Krško sprašujejo po smiselnosti in namenu takšnega rangiranja na občinski ravni, če se na koncu o 
pomembnosti objektov odloči ena sama oseba, brez upoštevanja predlogov in brez glasovanja. Prav tako se 
člani IO Krško sprašujejo po številu rangov in koliko projektov je lahko v posameznem rangu, saj s tem 
Športna zveza Krško ni bila seznanjena. Člani se sprašujejo tudi zakaj Ivan Gerjevič iz Regijske pisarne OKS ni 
nobenega od prijavljenih projektov občine Krško vključil v prvi rang. Športna zveza Krško je Ivana Gerjeviča iz 
Regijske pisarne OKS zaprosila za zapisnik seje, a ga do seje IO ŠZ Krško ni prejela.  
Predsednik pove, da je sam v okviru Športne zveze Krško že od leta 2012 sodeloval z Občino in pripravil 
osnutke za pripravo strategije, ki bi reševala tudi vprašanja prioritetne liste objektov na ravni celotne občine 
Krško, v minulem letu pa se je na javni poziv Občine Krško osnovala projektna skupina, ki bi pripravljala 
Strategijo za šport. O napredku skupine nismo bili seznanjeni. Predsednik predlaga sledeči sklep: 
 
SKLEP 1: Organizira se sestanek z Občino Krško glede možnosti sofinanciranja opreme in objektov. 
Glasovanje: 6 ZA 
 
 

AD 4.: Pregled dokumentacije za zbor članov 
 
Predsednik predstavi vsebinsko poročilo in ga poda na glasovanje: 
 
SKLEP 2: Izvršni odbor potrjuje predloženo vsebinsko poročilo Športne zveze Krško za leto 2020. 
 
Glasovanje: 6 ZA 
 
Predsednik predstavi finančno poročilo in ga poda na glasovanje: 
 
SKLEP 3: Izvršni odbor potrjuje predloženo finančno poročilo Športne zveze Krško za leto 2020. 
Glasovanje: 5 ZA* 
 
*Pred glasovanjem sejo zapusti Maja Nikolić. 
 
Predsednik predstavi načrt dela. Tadej Mesarič predlaga umestitev United world Games v načrt za leto 2021, 
saj so organizatorji sodelujoča društva obvestili o verjetnosti izvedbe iger in podaljšanju roka za prijavo.   
 
Luka Šebek izrazi dvom za izdelavo brošur s predstavitvami športnih programov, saj v minulem letu niso 
dosegle vseh otrok, katerim so bile namenjene.  
 
Predsednik poda vsebinski načrt na glasovanje: 
 
SKLEP 4: Izvršni odbor potrjuje načrt dela Športne zveze Krško za leto 2021. 
Glasovanje: 4 ZA* 
 
*Pred glasovanjem sejo zapusti Jaroslav Kovačič. 
 
Predsednik predstavi finančni načrt in ga poda na glasovanje 
 
SKLEP 5: Izvršni odbor potrjuje finančni načrt Športne zveze Krško za leto 2021. 
Glasovanje: 4 ZA 
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AD 5.: Izvedba zbora članov  

Zaradi danih razmer zbora članov ne bomo morali izvesti fizično, pač pa se bomo poslužili spletne platforme 
za komuniciranje – Zoom. Pomoč pri izvedbi nam je ponudilo stičišče nevladnih organizacij . Zavod dobra 
družba, prek katerih bi zbor članov lahko izvedli in nam bi omogočili brezplačno uporabo njihove licence za 
Zoom. Predlog dnevnega reda zbora članov, datum izvedbe zbora članov in poročila Disciplinske komisije ter 
Nadzornega odbora bodo člani IO v naslednjih dneh potrjevali korespondenčno. 

SKLEP 6: Izvršni odbor potrjuje izvedbo skupščine prek spletne platforme Zoom. 

Glasovanje: 4 ZA 

 

AD 6.: Razno 

Člani IO razpravljajo o rezultatih razpisa za šport in o omejitvah, ki jih je prinesel nov Odlok in Letni program 
športa. 

 

Seja se zaključi ob 11:58. 


