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ZAPISNIK 4. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA ŠPORTNE ZVEZE KRŠKO 

Seja je potekala v prostorih Pivnice Apolon, Dalmatinova ul. 3, Krško 

Termin: 27.1.2022 ob 9.00 

  

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav predsednika in pregled prisotnosti; 

2. Pregled zapisnikov zadnjih sej (rednih, korespondenčnih); 

3. Delo IO; 

4. Pregled aktivnosti v preteklem obdobju; 

5. Tožba; 

6. Predvidene aktivnosti v tekočem letu; 

 

AD 1.: Pozdrav predsednika in pregled prisotnosti 

Predsednik pozdravi navzoče in preveri prisotnost. Ob 9:05 so prisotni: 

- Predsednik Luka Šebek 
- Člani: Maja Nikolić, Jaroslav Kovačič, Tadej Mesarič, Rok Zorko, 
- Naknadno se seji pridružita člana: Matej Malus (9:15), Velimir Jukič (10:15), 
- Poslovna sekretarka Maja Lapuh 

Predsednik ugotovi sklepčnost in prične s točkami dnevnega reda. 

 

AD 2.: Pregled zapisnikov zadnjih sej 

Predsednik Luka Šebek preleti zapisnike minulih sej izvršnega odbora – 3. redne seje ter 3., 4. in 5. 
korespondenčne seje in navzoče spomni na obravnavane tematike. Na zapisnike ni pripomb.  

Glede na situacijo, ko je bilo ŠZ Krško odtujeno vozilo brez vednosti lastnika in upravljalca vozil (ŠZ Krško), se 
predlaga sledeči sklep: 

 

SKLEP 1: Zadnji odstavek 14. člena Pravilnika o uporabi službenih vozil v lasti ŠZ Krško in privatnih vozil v 
službene namene se spremeni in se zapiše: 

»V primeru hujših kršitev lahko Izvršni odbor ŠZ Krško, na podlagi sklepa z obrazložitvijo, poda tudi daljšo 
omejitev uporabe vozila.« 

Glasovanje 6 prisotnih: 6 ZA  

 

AD 3.: Delo IO 

Predsednik navzoče prosi, da razprava med člani IO ostane znotraj teh okvirov in se spoštuje mnenje vsakega. 
Predsednik pove, da si želi in pričakuje od članov IO, da v času razprave glede vsebin pogovorov ne obveščajo 
»tretjih oseb«, v kolikor tematika zadeva širšo publiko pa se k posamičnim točkam lahko povabi »tretje osebe«. 



    
 

 
 
 

 

ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO, CKŽ 131, 8270 Krško; e-mail; szkrsko@gmail.com  
TRR: 6100-0001-2328-659; davčna št.: 43839274 

 
 

Poudari se pomen komunikacije med člani IO in podajanja predlogov glede točk dnevnega reda z razpravo 
obravnavanih tematik ter skrb za dobro ŠZ Krško in njenih članov. 

Člani IO se dogovorijo, da se na naslednji seji sestanejo v torek, 15.3.2022. 

Predsednik tematiko, ki se veže na podajanje pobud oz. predlogov novih projektov, prestavi pod točko 5. 
Predvidene aktivnosti v tekočem letu 2022.  

 

AD 4.: Pregled aktivnosti v preteklem obdobju 

Poslovna sekretarka že pred samo sejo članom IO posreduje osnutek vsebinskega poročila za minulo leto, ki ga 
navzočim predstavi predsednik. Izpostavi nove projekte v letu 2021 – Slovenska bakla ter Druženje z 
vrhunskimi športniki – ter izvedbo starih. Predstavi tudi nov projekt »Migitlon«, ki je nastal kot odgovor na 
omejevanje izvajanja šolskih športnih tekmovanj in se bo nadaljeval v leto 2022. 

 

AD 5.: Tožba 

Predsednik člane IO seznani s potekom tožbe, ki so jih po volitvah 2020 na ŠZ Krško vložili klubi Nogometni 
klub Krško, Rokometni klub, Mažoretni klub Baton in Strelsko društvo Leskovec. 

 

AD 6.: Predvidene aktivnosti v tekočem letu 

Tudi v prihodnje si bo ŠZ Krško prizadevala za izvajanje dosedanjih projektov in priključitev novih. Člani IO 
razpravljajo o projektih v letu 2022. Poslovna sekretarka pove, da se v aprilu predvideva sprejem športnikov, 
ki bo obeležil uspehe športnikov od leta 2019. Matej Malus predlaga, da se razmisli o preoblikovanje brošure s 
predstavitvami športnih programov. Maja Nikolič pove, da spomladi načrtujejo izvedbo Futures turnirja in 
predlaga, da se naredi promocija po šolah in šolarje povabi na ta velik mednarodni dogodek. Razpravlja se tudi 
o razširitvi projekta »Migitlon«. 

 

Seja se zaključi ob 10:45. 


