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ZAPISNIK 1. Seje izvršnega odbora Športne zveze Krško 

Lokacija: Teniški klub Krško, CKŽ 130, 8270 KRŠKO  

Termin: 15.7.2020 ob 9.10 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Pozdrav predsednika in pregled navzočnosti; 

2. Kombi vozila – nova določila; 

3. Spletna stran ŠZ Krško – nadgradnja; 

4. Shema nabave tehnološke opreme za društva;   

5. Strategija za šport; 

6. Promocija ŠZ Krško in zadolžitve članov izvršnega odbora; 

7. Aktivnosti ŠZ Krško do konca leta 2020; 

8. Razno;           

 

 

 

 

AD 1: Pozdrav predsednika in pregled navzočnosti 

Predsednik pozdravi navzoče člane izvršnega odbora in ugotovi sklepčnost, od 7 članov jih je 6 prisotnih. 
Prisotni so: 

- predsednik Luka Šebek, 
- člani: Tadej Mesarič, Maja Nikolić, Jaroslav Kovačič, Matej Malus, Rok Zorko, 
- poslovna sekretarka Maja Lapuh. 

Svojo odsotnost je opravičil Velimir Jukič.  

Predsednik predlaga, da izvršni odbor zaseda vsaj 3 – 4 krat letno. Ostale zadeve obravnava prek 
korespondenčnih sej in videokonferenc (npr. prek programa Zoom).  

 

AD 2: Kombi vozila – nova določila  

Glede na spremenjeno zakonodajo (v prilogi k zapisniku), tahografi niso več obvezni. S tem tudi vsa odgovornost 
glede prevozov pade na zastopnika ŠZ Krško. Predlog je, da se tako kot za primer pogodb s šolami in zunanjimi 
najemi, pripravi tudi pogodbe s člani, ki najemajo kombi vozila ŠZ Krško. Pogodbe bi bile podpisane za 
nedoločen čas in ne ob vsakem najemu posebej. Podpisnik pogodbe bi bil tako zastopnik društva, ki bi moral 
voznike seznaniti z določili v pogodbi in z novo zakonodajo oz. priporočili (v prilogi) ter Pravilnikom o uporabi 
službenih vozil v lasti ŠZ Krško, kar je oz. bo objavljeno tudi na spletni strani ŠZ Krško www.szkrsko.com. 
Najkasneje do pričetka šolskega leta 2020/2021 bi s člani, ki uporabljajo kombi vozila, podpisali najemno 
pogodbo. Priloga k pogodbi bi bil dopis Ministrstva za infrastrukturo glede novosti ter priporočila Policije.  

http://www.szkrsko.com/
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SKLEP 1: Do septembra 2020 se pripravijo pogodbe za društva. 

Glasovanje: 6 ZA 

SKLEP 2: Najstarejše kombi vozilo se kljub spremembi zakonodaje vozi na tehnični pregled na 6 mesecev. 

Glasovanje: 6 ZA 

Oba sklepa sta sprejeta. 

Za rezervacijo kombi vozil bi morali najemniki opraviti prijavo prek spletnega obrazca, ki bo dostopen na spletni 
strani ŠZ Krško.   

 

AD3: Spletna stran ŠZ Krško – nadgradnja 

Spletno stran bi poskušali nadgraditi, interes za sodelovanje pri nadgradnji je pokazal Samo Štajner iz 
Šahovskega kluba Triglav Krško. Društva bi še dodatno spodbujali k pošiljanju poročil iz tekmovanj ali priprav 
ter promocijo društvenih dogodkov za objavo na spletni strani oz. FB profilu ŠZ Krško. 

 

AD 4: Shema nabave tehnološke opreme za društva  

Gre za pripravo sheme oziroma prioritetnega seznama za nabavo tehnološke športne opreme, ki bi jo v primeru 
podpore iz strani Občine Krško oz. Fundacije za šport, podprla tudi ŠZ Krško. Pozvalo bi se društva, da navedejo 
kakšno tehnološko opremo potrebujejo. Na ta način bi prepoznali raznolike potrebe društev in jih predstavili 
na Občini. Vsako leto bi se pripravil prednostni seznam tako za opremo, kot tudi objekte, kar bi bilo dejansko 
del Strategije za šport. Zveza bi prek razpisov poskušala pridobiti namenska sredstva za sofinanciranje 
tehnološke opreme društvom prek projekta Fundacija športih priložnosti. Društva sama pa tudi prek prijave na 
razpise (npr. Fundacije za šport). Društva se spodbudi, da povejo kaj konkretno potrebujejo, kakšna je cena teh 
naprav (predračun). Prednost bi imela tista oprema, ki jo lahko uporablja več društev in je podprta s strani 
Občine Krško oz. Fundacije za šport. Društva bi pozvali k podajanju predlogov in jim predložili tudi seznam 
uspešnih vlog na razpisu Fundacije za šport.  

 

AD 5: Strategija za šport 

Predsednik pove, da je na več kot 30 straneh pripravil dokument s smernicami za razvoj Strategije za šport v 
občini Krško in obdelal podatke o vadečih, financiranju društev ipd. Ta dokument je že večkrat predložen na 
Občini, zdaj čakamo, da iz strani Občine pripravijo dogovorjene podatke, ki bi jih vključili v strategijo. Ideja je, 
da se naredi okrogla miza, na katero se povabi športna društva, ki podajo mnenje oziroma spremembe ter 
dopolnitve strategije.  ŠZ Krško je Občini Krško predlagala, da se za pripravo strategije za šport ustanovi 
projektna skupina, ki bi skupaj z Občino pripravila dokument za širšo diskusijo. Predlog ŠZ Krško je bil, da v tej 
skupini sodeluje iz strani športa 5 predstavnikov: predstavnik individualnih športov, predstavnik moštvenih 
športov, predstavnik plezanja, pohodništva, predstavnik športa invalidov in pa predstavnik športnih 
pedagogov. Ko bomo prejeli iz strani Občine odgovor, koliko članov lahko predlagamo, bomo na okrogli mizi, ki 
se navezuje na Strategijo za šport, določili oz. izbrali posameznike, ki bodo zastopali športna društva v naši 
občini.   

Ob 9:55 Rok Zorko zapusti sejo.  
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AD 6: Promocija ŠZ Krško in zadolžitve članov izvršnega odbora 

Predsednik prosi navzoče člane naj razmislijo kako lahko posamičen član IO izboljša delovanje ŠZ Krško v 
prihodnje in na kakšen način lahko zagotovimo večjo prepoznavnost ter lojalnost v lokalni skupnosti in širše.  

Predsednik izpostavi sodelovanje pri razpisih, promocija ŠZ Krško prek intervjujev s predsedniki članov, 
povezava z lokalnimi mediji ter prosi pobude.  

Za začetek bi se lahko predstavila ŠZ Krško in sicer predstavitvi športnih programov po šolah, v septembru.  

 

AD 7: Aktivnosti ŠZ Krško do konca leta 2020 

Predsednik predstavi delo ŠZ Krško na projektih. Poslovna sekretarka navzočim razdeli dopis, ki bi ga poslali 
ravnateljicam in ravnateljem šol v občini Krško. Iz strani OŠ Krško je prišel predlog, da bi predstavitve razdelili 
na dva dni in sicer za prvo triado ter za 4. in 5. razred posebej. Dodatne predstavitve bi predvidoma izvedli v 
tednu po rednih predstavitvah, odvisno od dogovora s šolo in od vremenskih pogojev.  

 

AD8: Razno 

Vsi zapisniki sej bodo objavljeni na spletu – povezava do zapisnikov se pošilja članom ŠZ Krško. Matej Malus 
predlaga, da bi ŠZ Krško lahko povabila društva k sodelovanju pri izvajanju počitniških aktivnosti oz. taborov. 
Maja Nikolić pove, da TK Krško že deluje na tej ravni povezovanja z ostalimi društvi. Luka Šebek predlaga, da bi 
bil pri počitniških aktivnosti en vodilni partner, ostali sodelujoči. Na ta način bi lahko pričeli s promocijo 
počitniških aktivnosti v letu 2021. 

Matej Malus predlaga še Športne igre mladih, ki bi vključevale mlade, ki sicer niso nujno vključeni športne vadbe. 
Namenjene bi bile tretji triadi osnovnošolcev ter srednješolcem. Aktivnosti bi izvajali ob koncu šolskega leta, 
recimo v maju. Za izvedbo aktivnosti bi bil potreben dogovor s šolami in pa zainteresiranimi društvi.  

Seja se zaključi 10.30 

 

Predsednik ŠZ Krško 

                                                                                                                                      Luka Šebek                                                                                                                                     

 


