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ZAPIS 

 

1. Seje upravnega odbora Športne Zveze Sevnica, ki je bila v četrtek, 10.2.2020, 19:00 v 

klubskih prostorih RK Sevnica, Trg Svobode 42. 

Prisotni: Milan Jamšek (UO), Aleš Pinterič (RK Sevnica), Sara Martinšek (ŠD Partizan 
Sevnica), Gregor Ficko (ŠD GF Tennis, TK Sevnica) 
Odsoten: Franc Ernestl (BK Hrasti), Janez Imperl (UO) 
 

Prisotnih je bilo več kot polovica članov UO zato je bila seja sklepčna.  

Dnevni red:  

1. Športni leta 2019 

2. Plan dela za 2020 

3. Razno: 

 

T1 : Prisotni so pregledali oddane vloge, podali mnenje in sprejeli odločitve glede prejemnikov 

priznanj. Pogovorili so se o organizaciji prireditve, delitvi vlog in stroškov me ŠZS in Občino Sevnica.  

ŠPORTNIK LETA: Blaž Janc,Log 40, 8294 Boštanj 
ŠPORTNICA LETA: Aleksandra Krošelj, Poklek nad Blanco 43, 8283 Blanca 

PERSPEKTIVNI ŠPORTNICI LETA: 
Una Grubešič, NHM 8, Sevnica 

Nika Dobovšek, čakam še naslov 

EKIPA LETA: Mladinska ekipa Marok Sevnica, Kvedrova c. 30a 

OSEBNOST LETA: Breda Blas, Krmelj 70a, 8296 Krmelj 
PROJEKT LETA: Športastična Sevnica- brošura 
 

T2: Prisotni so se pogovorili o načrtovanih dejavnostih za 2020 in okvirno planiranem datumu letne 

skupščine. (Razpis Občine Sevnica, razpis ŠZS) 

T3: / 

Seja se zaključi ob 20.30. 

 

Predsednica ŠZ 

Sara Martinšek 
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ZAPIS 

 

2. Korespondenčne seje upravnega odbora Športne Zveze Sevnica, april 2020 

 

Sodelovali: Milan Jamšek (UO), Aleš Pinterič (RK Sevnica), Sara Martinšek (ŠD Partizan 

Sevnica), Gregor Ficko (ŠD GF Tennis, TK Sevnica), Franc Ernestl (BK Hrasti), Janez Imperl 

(UO) 

 

Predsednica je obvestila člane UO: 

 

zaključni računi so bili oddani, tako da imamo vse urejeno  kar se tega tiče. Bi pa vseeno počakala s 

skupščino do konca marca (morda četrtek 26.3.), zato ker: 

-želim, da se društvom pošlje pogodba prej v pregled, da jih lahko prinesejo na skupščino 

-lansko leto je bila odločba o višini dodeljenih sredstev fundacije za šport poslana 14.3. in se bomo 

tako lažje pogovarjali o programu 

- želim, da se do takrat razmisli o morebitnih popravkih statuta, da imamo na skupščini že predlog 

novega pripravljen za sprejetje. 

  

Mnenja, pripombe, strinjanje-prosim kar napišite 
 

G. Ernestl je odgovoril: 

 

1. Ne vem, zakaj je potrebno sklepati med Zvezo in člani pogodbo. Pogodba je pravni akt, ki 
poenostavljeno urejuje medsebojne pravice in obveznosti. ŠZ ni noben species v odnosu do drugih 
podobnih oblik združevanja društev ampak oblika združevanja športnih organizacij, ki jo društva 
ustanovijo. Kaj počne ŠZ pa je stvar dogovora članic – društev, kaj bodo določile, da bo ŠZ 
opravljala. Obstaja samo ena zakonska opredelitev in sicer prvi odstavek 13. člena  ZAKONA O 
ŠPORTU, ki določa: 

  
»Izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko 
leto določi občinski svet, po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če 
ta obstaja, z letnim programom športa na lokalni ravni, ki določa programe in 
področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in 
obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri 
čemer upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem 
programu«. 
  

              To pomeni v praksi, da mora občinski svet pred sprejemom Letnega programa 
športa na lokalni ravni, pridobiti mnenje ŠZ, če ta obstaja. Če ŠZ ne odgovori v 30 dneh, 
ga lahko občinski svet 
              sprejme brez mnenja ŠZ. To je edina zakonska norma, ki določa obveznost ŠZ. 
Vse ostalo kar počne ŠZ je v rokah članic in ne obratno, da ŠZ sama določa kaj bo 
počela.  Je pa nedvomno res, da 
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              bi lahko ŠZ marsikaj počela, kar bi koristilo ustanoviteljem zveze in športu v 
občini.  Kaj in v kakšnem obsegu je stvar dogovora, za kar pa je potreben čas, da se člani 
ŠZ o tem dogovorijo.. 
  
               Tudi, če ostanemo pri tem, da se sklepajo pogodbe med ŠZ in članicami ŠZ, je 
vprašljiva obveza sodelovanja na sejah zbora članic (redno), kajti to mora biti določilo 
STATITA oziroma PRAVIL 
               Zveze, ne more pa izvedbeni akt (pogodba) zaostrovati določila Statuta. Kaj se 
zgodi v primeru, če članica noče podpisati pogodbe v primerih, kjer ne pričakuje nobene 
usluge ali storitve s strani 
               ŠZ ? 
    
               V našem primeru, ko je občina z ODLOKOM ustanovila poseben zavod (KŠTM) 
z namenom opravljanja strokovnega, organizacijskega, tehničnega, administrativnega in 
drugega dela na področju 
               Športa in  tudi financira njegovo delovanje, nastaja zanimiva situacija. Najprej, ali 
občinski odlok določa naloge zavoda, ki jih taksativno določa v 45. členu ZAKONA O 
ŠPORTU. Nedvomno gre za 
               zanimivo situacijo, ki bi jo morali obvezno preanalizirati vsaj trije udeleženci: 
predstavniki občine, ki resorno pokrivajo delovanje družbenih dejavnosti, predstavniki 
KŠTM in predstavniki ŠZ. Gre 
               preprosto  za določitev nalog, ki naj bi jih opravljala ŠZ in KŠTM. Opozoriti pa je 
potrebno, da gre v glavnem za aktivnosti, ki so povezane z letnim programom športa. 
Obstajajo pa lahko tudi 
               druge naloge, ki so specifikum posameznih nevladnih organizacij. 
  

2. Glede Skupščine  (zbora članic) pa naslednje:  Običajno je, da se ta organ skliče in na njem 
obravnavajo rezultati poslovanja, ki jih ta organ tudi potrdi. Sestavni del poročila AJPES-u je tudi   

               poročilo o katerem mora razpravljati tudi ta organ in ga sprejeti. Verjetno bo 
pripravljen program in finančni načrt za leto 2020, ki ga mora sprejeti tudi ta organ. Z 
spremembami statuta, bi 
               osebno malo počakal, kajti spremembe so vezane tudi na registracijo pri 
upravnem organu.   
  

3. V kolikor bo predvideno, da se bo skupščina (zbor) izvedla v četrtek 26.3.2020, se žal ne bom 
udeležil te skupščine, ker ima že napovedan zbor članov Posavskega društva seniorjev, menedžerjev 
in strokovnjakov, kjer sem predsednik Nadzornega odbora in moram biti prisoten. 

  
4. Žal nimam možnosti pridobiti STATUT športne zveze Sevnica, zato prosim, če je možno, da mi ga 

nekdo pošlje, lahko po e-pošti. 
 

Predsednica odgovarja:  

Hvala gospod Ernestl za ta odgovor.  
Sigurno ste bolj podkovani v teh zadevah kot jaz, zato z veseljem sprejmem predloge kako 
zadevo urediti. Če menite, da je dovolj, da so bila društva potrjena na skupščini potem v 
redu, ne rabimo komplicirati. Glede ostalih zadev, ki ste jih napisali- da se je treba 
dogovoriti s KŠTMjem in Občino se strinjam, vendar gremo lepo počasi. Žal tudi meni ne 
dopušča čas, da bi realizirala vse kar si želim.  
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Nas pa Občina vsako leto vpraša za mnenje o letnem programu za Šport, ki pa ga seveda 
upoštevajo kolikor se njim zdi.  
Na prireditvi Športnika leta pa sem županu in gospe Pernovšek omenila, da smo pogrešali 
letošnji sestanek z društvi in bi ga imeli v začetku jeseni, tudi s predlogi za 2021. 
Statut bo potrebno spremeniti, se strinjam in lahko počakamo tudi s tem, da zberemo 
mnenja na skupščini.  
 
Datum skupščine ni fiksno določen in seveda lahko prestavimo. Za en teden? 2.4. v 
četrtek. 
 

 

Skupščina je bila kasneje prestavljena na 15. 6. 2020, zaradi COVID-19 epidemije.  

 

Predsednica ŠZ 

Sara Martinšek 

 


