
Športna zveza Sevnica   

Prvomajska ulica 15  

8290 Sevnica 

 

ZAPISNIK 

 

Redne skupščine Športne Zveze Sevnica, ki je bila v ponedeljek, 20.4.2021, 18:30-20:30 v sejni 

dvorani Komunale Sevnica. 

Prisotni: Glej listo prisotnosti. 

 

Ob 18.00 je bilo na skupščini 20.4.2021 prisotnih 13 pooblaščenih predstavnikov društev- članic 

Športne zveze Sevnica, kar pomeni, da je bila skupščina sklepčna.  

 

AD1: Otvoritev skupščine Športne Zveze Sevnica 

Predsednica ŠZS Sara Martinšek je otvorila skupščino in  predlagala, da se izvoli organe skupščine. 

 

AD2: Izvolitev organov skupščine 

Sklep 1: Izglasovani so bili naslednji organi skupščine: 

 Delovno predsedstvo: Sara Martinšek – predsednica; člana: Franc Ernestl, Miran Grubenšek 

 Zapisnikar: Gregor Ficko 

 Overitelja: Miran Sečki, Zoran Bedek, Marko Kotar 

 Verifikacijska komisija: Aleš Pinterič, Marijana Jereb 

 

AD3: Potrditev dnevnega reda, poročanje verifikacijske komisije, ugotovitev sklepčnosti 

Predlagan je bil naslednje dnevni red: 

 

1. Otvoritev skupščine 

2. Izvolitev organov skupščine: 

- izvolitev delovnega predsedstva, 

- določitev zapisnikarja in dveh overiteljev, 

- izvolitev verifikacijske komisije (predsednik in dva člana). 

3. Potrditev dnevnega reda, poročanje verifikacijske komisije, ugotovitev sklepčnosti. 

4. Poročanje o delu za leto 2020, pregled finančnega poročila in potrditev obeh poročil 

5. Predstavitev plana dela za 2021, predlogi in sprejetje plana dela za 2021 

6. Razno: 

- pobude in vprašanja 

 

Sklep 2: Ker pripomb na dnevni red ni bilo podanih je bil dnevni red soglasno sprejet. Verifikacijska 

komisija je pregledala pooblastila in potrdila sklepčnost. 

 

AD4: Poročanje o delu za leto 2020, pregled finančnega poročila in potrditev obeh poročil 

 

 Poročilo o delu in finančno poročilo- Predsednica ŠZ Sevnica (prilogi) 

Predsednica je poročala o delu v letu 2020 (priloga). 

Predsednica je projecirala tudi pregled stroškov glede na namen (spodaj): 

FINANČNA KONSTRUKCIJA za l. 2020: 



Športna zveza Sevnica   

Prvomajska ulica 15  

8290 Sevnica 

 
 

PRILIVI V € 

OBČINA: 2490,48 

 2490,48 

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE 2500 

FUNDACIJA 2800 

ČLANARINE 250 

SKUPAJ: 10.530,96 

 

ODLIVI V € 

BANKA: 166,4 

RAČUNOVODSTVO: 480 

ADMINISTRATIVNO DELO: 1620 

KTŠM, PISARNA: 186,46 

PISARNIŠKI MATERIAL: 43,7 

ČLANARINE: 140 

PROGRAMI: 3438,85 

SKUPAJ: 6.075,41 

 

Razdeljeno stroški po programih: 

V € NAMEN 

45,99 dolg 2018 

263,74 program 2019 RK 

45,88 potni stroški GF 

327,51 dolg 2018 

87,88 izterjava 2018 

69,56 potni nalog moderatorka Športnik leta 

62,16 potni nalog gostja Športnik leta 

140 priznanja Športnik leta 

161,28 Wcji Športastične Sevnice 

450 GF organizacija Športastične Sevnice 

502,46 Band Športastična 

60,85 Potni Savić Športastična 

84 Hrana Športastična 

500 Potni za vse pomočnike Športastična ŠDP 

150 Ozvočenje Športastična 

75,34 Razkužila 

373,66 Pošta Slo 

58,56 Najem sejne dvorane 

3438,85 SKUPAJ 

 

Gospod Ernestl predlaga, da naj se naslednje leto ta razdelitev pošlje v okviru finančnega poročila 

v pregled ob poslanem vabilu na skupščino za še bolj transparentno delovanje zveze.  

 

Sklep 3: Poročila so bila soglasno sprejeta z dvigom rok. 
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AD5: Predstavitev plana dela za 2021, predlogi in sprejetje plana dela za 2021 

 

Predsednica je prebrala predlagan plan dela za 2021 (v prilogi je končni plan dela, ki je dopolnjen 

na podlagi predlogov na skupščini) (priloga) 

 

Razprava o planu dela za 2021: 

 

- Dokonča se spletna stran zveze, ki je trenutno še v izdelavi, 

- Predsednica Sara Martinšek predstavi pomanjkljiv interes za določeno športno 

vadbo kljub brezplačni ponudbi, 

- G. Ernestl predstavi dobro pobudo ŠD Brestanica glede organizacije multi-

športnega kampa, 

- G. Požun predstavi pomembnost netekmovalnega športa za dvig popularizacije, 

- G. Ernestl izpostavi, da je potrebno določiti točne odgovornosti zveze v odnosu do 

KŠTM in Občine, 

- G. Grubenšek predlaga, da se organizirajo okrogle mize, več sestankov in 

organizacija delovne skupine zveze, 

- G. Požun predlaga, da se določijo cilji na tekmovalnem in netekmovalnem športu, 

- G. Požun predlaga, da se določi ambasadorja športa, katerega eden izmed glavni 

ciljev je promocija športa v Občini, 

- G. Ficko predlaga, da se organizirajo predavanja za starše glede pomembnosti 

športa v vzgoji, 

- G. Ficko izpostavi pozitivne izkušnje glede organizacije kampov in delavnic, kjer je 

vključenih več športov, delavnic in animacij, kjer se povezujejo šport, kultura in 

turizem 

Sklep 4: Z dvigom rok so prisotni soglasno sprejeli program dela za 2021. 

Podpredsednik se zahvali za zaupanje ter za dobro udeležbo in zaključi skupščino. 

Skupščina se zaključi ob 20.30. 

 

Zapisnik pripravili: 

Gregor Ficko 

Predsednica delovnega predsedstva skupščine 

Sara Martinšek 

 

Overitelja zapisnika: 

Aleš Pinterič, Marijana Jereb 


