
ZAPISNIK 
 

11. redne skupščine Športne zveze Občine Sežana (ŠZS), ki je bila v ponedeljek, 2.7.2020, 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 16 članov ŠZS od skupno 35 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. Skupščina je brez razprave soglasno potrdila naslednji DNEVNI RED. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine: 

 Verifikacijske komisije 

 Zapisnikarja 

 Delovno predsedstvo 

2. Poročilo verifikacijske komisije 

3. Obravnava in sprejem zapisnika 10. seje skupščine ŠZS z dne 15.4.2019 

4. Finančno in vsebinsko poročilo za leto 2019 

5. Predstavitev programa dela za leto 2020 

6. Sprejem novih članov in določitev članarine  

7. Razprava in pobude 

 

1. TOČKA 

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

 

Delovno predsedstvo: 

 Matej Glavina kot predsednik 

 

Verifikacijska komisija: 

 Ivanko Štuc  kot predsednik 

 Dejana Stančiča kot član 

 Marka Pirca   kot član 

 

Zapisnikar: 

 Niko Zadnik 

 

Na predlagane kandidate ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Soglasno je bilo potrjeno, da se v delovno predsedstvo imenuje Mateja Glavino. V verifikacijsko komisijo se imenuje 

Ivanko Štuc, Dejan Stančiča ter Marko Pirca. Za zapisnikarja se imenuje Nika Zadnika. 

 

2. TOČKA 

Predsednik je zaprosil predsednico verifikacijske komisije Ivanka Štuc, da poda poročilo. Verifikacijska komisija je preštela 

prisotne člane ter skupščini podala poročilo, iz katerega je bilo razvidno, da je na 11. seji ŠZS skupščina sklepčna, saj je od 35 

članic ŠZS bilo prisotnih 16 predstavnikov društev oz. klubov. 

 

3. TOČKA 

Predsednik je skupščino seznanil, da je bil zapisnik 10. redne skupščine objavljen na spletni strani www.gibamkrasno.si 

skupaj z ostalim gradivom. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

http://www.gibamkrasno.si/


SKLEP: 

Soglasno je bil potrjen zapisnik 10. seje skupščine ŠZS z dne 15.4.2019.  

 

4. TOČKA 

Predsednik je podal uvodno obrazložitev k vsebinskemu in finančnemu poročilu za leto 2019. Vsebinsko in finančno poročilo 

je tudi priloga zapisnika. Na poročilo ni bilo pripomb. Predsednik je odprl razpravo za morebitna vprašanja in pojasnila. Na 

finančno in vsebinsko poročilo ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Soglasno je bil potrjeno finančno in vsebinsko  poročilo za leto 2019. 

 

 

5. TOČKA 

Predsednik je podal obrazložitev k programu dela za leto 2020, ki je priloga zapisnika. Na omenjen dokument ni bilo 

pripomb. V razpravo se je vključil Konrad Božeglav, ki je predlagal, da se izpelje okrogla miza na temo športnih objektov, ki 

so potrebni prenove. Povedal je: »Pred epidemijo so se odvijale zadeve za nove investicije, vezane na športno dvorano. V 

razpravo naj bodo vključeni neposredni dežniki, ki bodo imeli možnost razpravljati na temo športne  infrastrukture. Tako ŠZS 

kot občina mora imeti vizijo za naprej, kako naprej s športnimi objekti.« 

 

SKLEP: 

Soglasno je bil potrjen program dela za leto 2020. 

 

6. TOČKA 

 

Predsednik je pozval predstavnico Moto klub MX RACE MOTOCLUB, da predstavi njihovo dejavnost ter se predstavi 

skupščini ŠZS. 

 

Predstavnica Moto kluba je povedla, da gre za mlado društvo, ki se ukvarja s terenskim moto krosom.  Uredili so si manjši 

poligon na Medvejku v Sežani, da ponudijo ljubiteljem ustrezno športno infrastrukturo. Drugi namen delovanja pa je, da 

otrokom dajo možnost poučevanja vožnje na varen način. V kratkem času so združili veliko ljubiteljev te panoge. Prišlo je do 

vadbenih in tekmovalnih skupin. Tekmovalna skupina se širi in udeležuje tekmovanj. Klub deluje pod okriljem AMZS. Želijo 

si, da bi uspeli njihovo moto progo licencirali, da bi lahko tekmovali v domačem okolju.   

 

Po predstavitvi ni bilo pripomb. 

 

Predsednik je predlagal, da članarina za leto 2020 ostane nespremenjena, torej 25,00 EUR. Na podani predlog ni bilo 

pripomb. 

 

 SKLEPI: 

 Soglasno je bilo potrjeno, da se v ŠZS včlani Moto klub MX Race Motoclub 

 Soglasno je bilo potrjeno, da članarina la za leto 2020 znaša 25,00 EUR 

 

En proti ostali soglasno.  

 

8. TOČKA 

Pobud ni bilo.  

 

Skupščina je bila zaključena ob 20.00. 

 

Zapisal: 

Niko Zadnik         Matej Glavina 

sekretar ŠZS         predsednik ŠZS 


