
ZAPISNIK 
 

12. redne skupščine Športne zveze Občine Sežana (ŠZS), ki je bila v ponedeljek, 2.9.2021, ob 19.00 uri, v 

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

PRISOTNI: (predstavniki članic ŠZS): na skupščini je bilo prisotnih 14 članov ŠZS od skupno 36 članov. Seznam 

prisotnih s pooblastili udeležencev se hrani v arhivu ŠZS. 

OSTALI PRISOTNI: Niko Zadnik - sekretar ŠZS, David Škabar – župan občine Sežana. 

 

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 19.30) je bila skupščina 

sklepčna. Podal je predlagani dnevni red v razpravo.  

 

Vabilu na skupščino se je odzval tudi župan Občine Sežana, David Škabar, kateremu je predsednik podal uvoden 

pozdrav: Župan je pozdravil vsa društva, saj v zadnjih dveh letih ni bilo veliko priložnosti za srečevanje, ker ni 

bilo prireditev, tekme pa so bile brez gledalcev. Povedal je, da je COVID19 vplival tudi na načrtovanje pri Občini 

Sežana. Epidemija je povzročila izpad prihodkov, zato so bili primorani krčiti programe in poseči tudi v šport. »V 

letošnjem letu pripravljamo tudi rebalans za leto 2022, ker želimo odpreti več investicij, med njimi tudi 

reflektorje na Stadionu Rajko Štolfa. Upam, da bo rebalans sprejet, da bodo reflektorji zgrajeni. Skupščini želim 

uspešno delo. S tistimi, ki bom delal, bom sodeloval in moram pohvaliti delovanje ŠZS. Vesel sem, da smo 

uredili smo veliko zadev, ki so bile tudi papirnato podprte.« 

 

Predsednik je dodal, da smo dosegli zapreti kar nekaj vprašanj s področja športa. »Na koncu vedno najdemo  

rešitev in si želimo še naprej dobrega sodelovanja.« 

 

Predsednik je predlagal spremembo obstoječega dnevnega reda, in sicer: 

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine 

- Verifikacijske komisije  

- Zapisnikarja 

- Delovno predsedstvo 

2. Poročilo verifikacijske komisije  

3. Obravnava in sprejem zapisnika 11. seje skupščine ŠZS z dne 2.7.2020  

4. Finančno in vsebinsko poročilo predsednika o delu v letu 2020  

5.  Razrešitev organov ŠZS  

6. Način glasovanja na volitvah  

7. Predstavitev kandidatov za predsednika in program dela  

8. Volitve organov ŠZS za mandatno obdobje 2021-2025  

9. Imenovanje organov ŠZS za mandatno obdobje 2021-2025  

11. Sprejem novih članov in določitev članarine za leto 2021  

12. Razprava in pobude 

 

S sledečimi spremembami: 

- v 1. točki naj se pod 4 alinejo doda še Komisijo za volitve  

- 11. točka se spremni v 10. točko ter se doda še besede razrešitev članov  

- 9. točka se spremeni v Program dela 2021   

- točko 8. in 9. združimo in dodamo 9. točko kot Program dela 2021 

 

 



 

DNEVNI RED: 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine 
- Verifikacijske komisije 
- Zapisnikarja 
- Delovno predsedstvo 
- Komisija za volitve 

2. Poročilo verifikacijske komisije  
3. Obravnava in sprejem zapisnika 11. seje skupščine ŠZS z dne 2.7.2020 
4. Finančno in vsebinsko poročilo predsednika o delu v letu 2020 
5. Razrešitev organov ŠZS 
6. Način glasovanja na volitvah 
7. Predstavitev kandidatov za predsednika in program dela 
8. Volitve organov ŠZS za mandatno obdobje 2021 - 2025 
9. Program dela 2021  
10. Sprejem novih članov in razrešitev ter določitev članarine za leto 2021 
11. Razprava in pobude 
 

Predlagani dnevni red je predsednik dal v razpravo na katerega ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Skupščina je soglasno potrdila zgoraj navedeni dnevni red. 

 

1. TOČKA 

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

 

Delovno predsedstvo: 

• Matej Glavina - predsednik 

• Igor Bole - član  

• Matjaž Pirc - član 

 

Verifikacijska komisija: 

• Tina Škerjanec - predsednica 

• Ivanka Štuc - članica 

• Meta Allegra - članica 

 

Komisija za volitve: 

• Martina Škerjanec - predsednica 

• Ivanka Štuc - članica 

• Meta Allegra - članica 

 

Zapisnikar: 

• Niko Zadnik 

 

Na predlagane kandidate ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Soglasno je bilo potrjeno, da se v delovno predsedstvo imenuje: 

Mateja Glavino za predsednika ter Igorja Boleta in Matjaža Pirca za člana. V verifikacijsko komisijo se 

imenuje Tino Škerjanec za predsednico ter Ivanko Štuc in Meto Allegro za članici. V komisijo za volitve se 



imenuje Tino Škerjanec za predsednico ter Ivanko Štuc in Meto Allegro za članici. Za zapisnikarja se imenuje 

Nika Zadnika. 

 

2. TOČKA 

Predsednik je zaprosil predsednico verifikacijske komisije Martino Škerjanec, da poda poročilo. Verifikacijska 

komisija je preštela prisotne člane ter skupščini podala poročilo, iz katerega je bilo razvidno, da je na 12. seji 

ŠZS skupščina sklepčna, saj je od 36 članic ŠZS bilo prisotnih 14 predstavnikov društev oz. klubov. 

 

3. TOČKA 

Predsednik je skupščino seznanil, da je bil zapisnik 11. redne skupščine objavljen na spletni strani 

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

 

SKLEP: 

Soglasno je bil potrjen zapisnik 11. seje skupščine ŠZS z dne 2.7.2020.  

 

4. TOČKA 

 

Predsednik je podal uvodno obrazložitev k vsebinskemu in finančnemu poročilu za leto 2020. »Leto 2020 se je 

začelo obetavno in potem smo bili primorani stvari prilagoditi. Realizirani so bili vsi projekti razen šolsko 

športnih tekmovanj.« Vsebinsko in finančno poročilo sta priloga zapisnika. Predsednik je odprl razpravo za 

morebitna vprašanja in pojasnila. 

 

V razpravo se je vključil Igor Bole in dodal: »ŠZS čestitam za svoje delo. Začeli smo s 1.000,00 EUR zato izrekam 

pohvalo. Tudi občina lepo podpira ŠZS. Želim, da ste še naprej tako uspešni.« Ostalih vprašanj ali pripomb ni 

bilo. 

 

SKLEP: 

Soglasno sta bila potrjena finančno in vsebinsko poročilo za leto 2020. 

 

5. TOČKA 

 

Predsednik je podal predlog, da se vsi dosedanji organi ŠZS razrešijo. Na predlog ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Soglasno so bili razrešeni vsi organi ŠZS. 

6. TOČKA 

 

Predsednik je pojasnil, da je v Poslovniku o delu skupščine zapisano, da se skupščina odloči ali bodo volitve 

javne ali tajne. Predsednikov predlog je bil, da se volitve izpelje tajno. 

 

V razpravo se je vključil podpredsednik ŠZS Marjan Masič: »Smiselno je, da glasujemo tajno, ker ostaja sled, da 

je v primeru spora zadeva sledljiva.« 

 

SKLEP: 

Soglasno je bilo potrojeno, da se volitve izpelje tajno. 

 

7 . TOČKA 

Edini kandidat za predsednika Matej Glavina je povedal, da se je za ponovno kandidaturo odločil na podlagi 

pobude upravnega odbora. »Po dveh mandatih ni potrebno, da se posebej predstavljam, kako funkcioniram, 

veste. V primeru izvolitve bi zvezo vodil kot do sedaj. Želim si dobrega sodelovanja z društvi, občino Sežana, 

http://www.gibamkrasno.si/


OKS in Fundacijo za šport. V zadnjih letih smo počrpali 120.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Izmed teh smo 

80.000,00 EUR razdelili med klube in društva. Še naprej se bomo borili, da bodo sredstva s strani LPŠ še večja. 

Moj plan je, da bomo v dveh letih imeli potrjeno strategijo športa v občini Sežana, ki bo olajšala delo vsem nam 

in Občini Sežana. Znotraj športa je treba upoštevati vse deležnike, to je večji projekt, ki ga želim izpeljati v tem 

mandatu.« 

 

Po končani prestavitvi se je v razpravo vključil Igor Bole in dodal, da ima Občina Sežana dobro razumevanje za 

šport, vendar je župana opozoril, da šport ni sam v mestu Sežana in da se ne sme pozabiti tudi na investicije po 

vaseh, kot so rokometna, košarkarska in otroška igrišča. 

 

8. TOČKA 

 

Predsednik je predstavil glasovnico in kandidate, ki se potegujejo za organe ŠZS za naslednje mandatno 

obdobje. Rok za oddajo predlogov je bil 23.8.2021. En predlog kandidata je prišel po roku za oddajo, zato je bil 

neveljaven. Osnutek glasovnice se nahaja v prilogi zapisnika.  

 

Po izvedenih volitvah in preštetih glasovih je predsednica komisije Martina Škerjanec predstavila rezultate 

volitev za člane vodstva ŠZS za mandatno obdobje 2021 – 2025. 

 

Predsednik ŠZS je postal: 

• Matej Glavina s 13 glasovi 

 

Podpredsednik ŠZS je postal: 

• Marjan Masič s 13 glasovi 

 

Člani upravnega odbora – kolektivne športne panoge: 

V upravni odbor ŠZS so imenovani: 

• Matjaž Pirc s 14 glasovi 

• Saša Gulič s 14 glasovi 

• Andrej Prunk s 14 glasovi 

 

Člani upravnega odbora – individualne športne panoge: 

• Rok Pirjevec s 14 glasovi 

• Tomaž Prinčič s 14 glasovi 

 

Član upravnega odbora – šolski šport: 

• Konrad Božeglav s 14 glasovi 

 

Član upravnega odbora – specifične športne organizacije: 

• Marjeta Allegra s 14 glasovi 

 

Član upravnega odbora – šport za vse : 

• Lara Primc z 10 glasovi 

• Igor Verčon z 8 glasovi 

 

Člani nadzornega odbora ŠZS so postali: 

• Luka Fonda s 14 glasovi 

• Davor Škerjanec s 13  glasovi 

• Marko Pirc s  14 glasovi  



 

Člani častnega razsodišča ŠZS so postali: 

• Ivanka Štuc s 14 glasovi 

• Kristina Pirc s 14 glasovi 

• Martina Tavčar s 14 glasovi 

 

SKLEP: 

Soglasno je bilo potrjeno, da se za predsednika, podpredsednika, člane upravnega, nadzornega odbora ter 

častnega razsodišča se imenuje kandidate, katere je razglasila predsednica volilne komisije. 

 

Vsem imenovanim so bile izrečene čestitke, z željo, da bi naloge dobro opravljali. 

 

9. TOČKA 

 

Novi predsednik je predstavil program dela za leto 2021. »V mesecu februarju smo prireditev Športnik Krasa in 

Brkinov izpeljali v virtualni različici, z zelo velikim dosegom. V maju smo gostili Olimpijsko baklo s posebno 

zgodbo na konju Lipicancu. S strani OKS smo dobili pohvalo, da smo bili pri pripravi programa zelo inovativni. 

Na razpisu Fundacije za šport smo bili uspešni na 5 projektih. V jesenskih mesecih pripravljamo še zgibanko 

Razgibajmo Kras s popisom športnih vadb, rekreativne turnirje in tradicionalno Mini olimpijado za predšolske in 

šolske otroke.« Na program ni bilo drugih pripomb. 

 

SKLEP:  

Soglasno je bil potrjen program dela za leto 2021. 

 

10. TOČKA 

 

Predsednik je predlagal, da se iz zveze izključi Šahovsko društvo Sežana ter Pikado klub Sežana, saj sta prekinila 

s svojim programom ter članarine ne plačujeta. Na predlog ni bilo pripomb. 

 

Povedal je še, da so na skupščini prisotna tri nova društva, katera bi rada postala članice zveze. Pogoji za 

sprejem so: Društvo mora biti registrirano in statut usklajen z Zakonom o društvih, delovati morajo na področju 

športa, najvišji organ društva je izglasoval, da se društvo sprejme v ŠZS. Bodoči člani se zavežejo, da so dolžni 

plačati članarino. Kandidaturo so vložili: 

 

- Balinarski klub Brinj Povir 

- Športno kulturno društvo Na Placu 

- Balinarski klub Tabor Lokev 

 

Predsednik je še predlagal, da višina članarine za leto 2021 ostane 25,00 EUR. Na predlog ni bilo pripomb. 

 

SKLEPI: 

Soglasno je bilo potrjeno, da se v ŠZS včlani Balinarski klub Brinj Povir, Športno kulturno društvo Na Placu, 

Balinarski klub Tabor Lokev. Iz članstva ŠZS se izključi Šahovsko društvo Sežana in Pikado klub Sežana. 

Članarina za leto 2021 znaša 25,00 EUR. 

 

11. TOČKA 

 

Predsednik je odprl točko razprave in pobude. V razpravo se je vključila Ivanka Štuc (Klub Kraški Dren), ki pravi, 

da je njihov klub prikrajšan zaradi epidemije. »Upamo, da članice izpolnjujejo pogoje PCT. Nimamo pa odgovora 



za uporabo vaških domov, saj nam niso dovolili uporabljati prostore, kljub temu, da smo imeli pozitivno mnenje 

NIJZ. Imamo 12 telovadnih skupin tudi na šolah.« 

 

Ostalih pripomb ni bilo. Skupščina je bila zaključena ob 20.30. 

 

 

Zapisal: 

Niko Zadnik         Matej Glavina 

sekretar ŠZS         predsednik ŠZS 

 

 


