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ZAPISNIK 

Volilne Skupščine Športne zveez Logatec, ki je bila 31.05.2019 ob 18.00 uri v sejni sobi na 
Notranjski 14 v Logatcu. 
Prisotni: ŠD Baron- Janko Repenšek, Športno kinološko društvo Logatec- Peter Godec, 
Odbojkarski klub Logatec- Danijela Borkič Jekič, Športna zveza Logatec-Dušan 
Jerina,Klemen Trpin ,Balinarsko športno društvo Logatec- Jelka Kožman„ MŠKD Dlan na 
dlan- Matjaž Švajcner, PZUTS —Uroš Šemrov, KK Logatec- Uroš Trdan, ŠD Tek je lek-Miro 
Petrovec, TSK Logatec- Sonja Vidonja, ŠD Furmani- Boris Meze, Lokostrelsko društvo 
Logatec- Franci Lukančič, NTK Logatec- Matjaž Rus, Rokometni klub Zvezda- Martina 
&Pogorelec, Smučarski klub Logatec-Domen Rupnik, Športno društvo Hotedršica-Robert 
Mikuž, Teniški klub Logatec-Boris Hodnik, Triatlon klub -Bojan Trojar, Twirling klub- Sara 
Pečkaj 

KTČ.I. 
Skupščino je °tvoril predsednik Športne zveze Logatec Dušan Jerina in predlagal 
DNEVNI RED: 
1. Otvoritev Skupščine 
2. Izvolitev delovnega predsedstva( predsednika, zapisnikarja) 
3. Izvolitev organov skupščine (verifikacijska komisija, overovatelja zapisnika, volilne 
komisije) 
4. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje skupščine 
5. Poročilo predsednika, finančno poročilo,nadzornega odbora, disciplinske komisije 
6. Razprava o poročilih 
7. Razrešitev starega vodstva. 
8. Izvedba volitev 
9. Sprejem novih članic Zveze 
10. Program za leto 2019 
11. Razprava o progamu za leto 2019 
l 2. Razno. 
SKLEP: Soglasno se potrdi predlagani dnevni red. 
KTČ.2. 
Dušan Jerina je predlagal delovno predsedstvo: predsednik Dušan Jerina in zapisnikar Jelka 
Kožman. 
SKLEP: Skupščina je soglasno potrdila predlagano. 
KTČ.3. 
Za verifikacijsko komisijo sta bila predlagana: Franci Lukančič in Janko.Repenšek. 
Za overovatelja zapisnika pa: Peter Godec in Sara Pečkaj. 
Volilna komisija: Boris Obreza, Uroš Šemrov, Boris Hodnik 
SKLEP: Soglasno se potrdijo predlagani organi. 
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Verifikacijska komisija je pregledala pooblastila in povedala, da je skupščina sklepčna in se 
lahko prične z delom. 
KTČ.4. 
D.Jerina je prebral sklepe prejšnje skupščine. Na zapisnik ni bilo pripomb in sprejet je bil 
SKLEP: Potrdi se zapisnik prejšnje skupščine. 
KTČ.5. 
Poročilo predsednika, finančno poročilo ter poročilo nadzornega odbora je prebral D.Jerina. 
Poročilo disciplinske komisije pa J.Kožman. 
Vsa poročila so v prilogi. 
KTČ.6. 
Razprave na poročila ni bilo in sprejet je bil 
SKLEP: Potrdi se vsa poročila. 
KTČ.7. 
Predsednik delovnega predsedstva predlaga razrešitev starega vodstva in da na glasovanje 
SKLEP : Občni zbor je podal soglasno razrešnico staremu vodstvu. 
KTČ.8. 
Delovni predsednik pove, da so imela društva možnost predlagati kandidate za organe v 
Športni zvezi. Predal je besedo J.Kožinan, ki je povedala o zbiranju prijav in prebrala seznam 
kandidatov za posamezne organe. 
Kandidatna lista: 
Predsednik — Klemen Trpin 
10 --- Dekleva Branko, Godec Peter, Kožman Jelka, Lukančič Tomaž, Mojškrc Zoran, Ovsec 
Jolanda, Pečkaj Sara, Rus Matjaž, Šarič Azer, Vidonja Sonja. 
NO- Jerina Dušan, Kristančič Pogorelc Martina, Meze Boris. 
DK- Šemrov Uroš, Varga Nives, Rupnik Vasja. 

volilna komisija pove, da ker je kandidatov toliko kolikor jih potrebujemo lahko glasujemo 
za posamezne organe posebej, še prej se moramo odločiti, kakšne bodo volitve-javne ali tajne. 
SKLEP: Občni zbor se je odločil, da bodo volitve javne. 
Izidi volitev: 
Predsednik -18 glasov za 
Izvršni odbor- 17 glasov za. 1 vzdržan 
Nadzorni odbor- 18 glasov za 
Disciplinska komisija- l 8 glasov za 

SKLEP : Novi organi so soglasno potrjeni. 

KTČ.9. 
Za sprejem v športno zvezo je prišla prošnja društva Moj gib. 
SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil, da je društvo Moj gib član Športne zveze 
Logatec. 
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KTČ.10. 
Novo izvoljeni predsednik ŠZ Logatec se je zahvalil za zaupanje, ki so mu ga delegati 
izkazali z izvolitvijo. Nadaljeval je s kratko predstavitvijo svojega športnega udejstvovanja do 
sedaj. 

Poleg novega predsednika smo izvolili tudi nov izvršni odbor zato si novo izvoljeni 
predsednik želi sodelovati z vsemi člani izvršnega odbora, veseli ga da je med njimi veliko 
bivših odličnih športnikov, aktivnih trenerjev ter ostalih športnih delavcev. 

Izvoljeni se zaveda da bo potrebno najprej zapisati vizijo in cilje Športne zveze. Z vsemi člani 
športne zveze se bo potrebno pogovoriti in od njih pridobiti informacije, kaj dejansko 
potrebujejo, pri čem želi da jim bo zveza pomagala. 

Vse kar lahko do sedaj obljubi je,da se izvedejo vse 4 prireditve (Dan Logaškega športa, 
Športnik Logatca, Cici in mini olimpijada), po uvodnem sestanku pa si bomo glede na 
zainteresiranosti razdelili delo in pričeli z delom. 

Predvsem se bomo trudili dobro sodelovati z Občinsko upravo, Fundacijo za šport, za zgled 
pa nam bodo sosednje Športne zveze, ki dobro delujejo. 

Novo izvoljeni predsednik se je zahvalil dosedanjemu predsedniku in izvršnemu odboru., v teh 
letih je bilo narejenega zelo veliko, orala se je ledina na področju športnega zavezništva v 
Logatcu, zato verjamem da ni bilo vedno lahko, zato obljubimo da bo novo izvoljeni izvršni 
odbor dosedanje delo spoštoval ter ga po potrebi nadgradil. 

KTČ.11. 

Razprave na program ni bilo, le dosedanja tajnica zveze Jelka Kožman je naprosilča prisotne, 
da res sodelujejo z Športno zvezo , ko potrebuje kakšne podatke ter da res vsi stopimo skupaj. 

KTČ.12 

Pod točko razno ni bilo nobene razprave, zato se je predsednik delovnega predsedstva 
zahvalil za konstruktivno delo in povabil prisotne na skromno pogostitev. 

Občni zbor je bil zaključen ob 19.55 uri 

Zapisala: 
Jelka L.Ko lan 1.r. 

Peter 5 ec 

Overovatelja zapisnika: ( 

Priloge: lista prisotnosti, vsa poročila 

ednik: 
Jerira 1.r. 

Sara Pečkaj 
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