ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA
Bazoviška ul. 4
5000 Nova Gorica
Tel: 05 330 20 24, mail: info@sportnazveza-ng.si

Nova Gorica, 24.6.2021

ZAPISNIK 4.- VOLILNE SEJE SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE NOVA GORICA
V MANDATU 2017-2021
četrtek, 17. junija 2021 ob 16,00 uri v SEJNI SOBI Gospodarske zbornice Slovenije,
Sedejeva 2a, Nova Gorica

Predsednik pozdravi vse prisotne in pojasni potek volilne seje.
2. člen (SKLIC SEJE IN GRADIVA) Poslovnika
Gradivo za skupščino mora biti poslano članom zveze najmanj 7 dni pred dnem zasedanja skupščine.
Skupščino se skliče z vabilom. Vabijo se člani Zveze in ostali gostje, ki v regiji delujejo na področju športa.
Z vabilom za sejo se posreduje tudi predlog dnevnega reda.
11. člen ( JAVNO GLASOVANJE )- razen točke volitve
Odločanje se opravi z javnim glasovanjem na naslednji način:



Glasuje se z dviganjem rok.
Pri glasovanju se v odločitev ponudi glasovanje za, proti in vzdržan.

9. člen RAZPRAVA
Evidentiranje razpravljavcev k 7. točki
Predsednik pozove vse, predvsem pa kandidate za organe zveze, da se prijavijo k predstavitvi.
7. člen ( SPREJEM DNEVNEGA REDA)
Na začetku skupščine se sprejme dnevni red. Pri obravnavi predloga dnevnega reda se najprej odloča o
predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi,
in nato o predlogih za združitev obravnav in o drugih zadevah, ki se nanašajo na dnevni red. Po sprejetih
odločitvah iz prejšnjega odstavka da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. Skupščina
z javnim glasovanjem sprejme dnevni red. Med sejo lahko predsedujoči po pojasnilu delegatom spremeni
vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvolitev organov skupščine
Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članstva
Zapisnik 3. skupščine (v mandatu 2017-2021) z dne 18.06.2020
Letno poročilo za leto 2020
Poročilo nadzornega odbora
Razrešitev organov zveze 2017-2021
Volitve organov zveze: predsednik, IO, NO, DK
Razno

Razprava na dnevni red:
Članica enega od društev pripomni, da manjkajo: letni program ŠZ, pisno poročilo NO z gradivom ter
poročilo IO ŠZ.
Predsednik odgovarja: poročilo NO bo podano pod točko št. 5 dnevnega reda. NO je letno poročilo za leto
2020 obravnavali na seji. Program dela ŠZ NG pa je, glede na to, da je volilna skupščina in imamo dva
kandidata za predsednika, odvisen od danes izvoljenega predsednika. Programa bosta predstavljena pod
točko 7., kjer je možnost predstavitve in sta se oba kandidata prijavila k predstavitvi.
Ista članica ima pripombo tudi na točko 6.- razrešitev organov zveze. Meni, da jim mandat avtomatsko
poteče in ne potrebujejo razrešnice.
Predsednik in še nekateri predstavniki društev poudarijo, da se organi pred volitvami vedno razrešijo ter da
je s tem potrjeno njihovo preteklo delovanje. Vsaka razrešnica je potrebna/predhodna za novo izvolitev in
mora biti potrjena.
Sklep skupščine št. 18 (17-21): Vsi prisotni soglasno sprejemajo dnevni red skupščine, 0 proti, 0 vzdržanih.

Prisotni: Miran Müllner (ND Gorica, ND Renče)), Vojko Orel (GAS Vrtejba, častni predsednik ŠZ NG), Robert
Vilhar (ŠD GEN-I, OK Gorica), Marjan Perkman (AK Go), Andrej Humar (ŠD Sonček), Nives Bijuklič (KK SE
NG), Rok Lozej (Kolesarski klub Gorica), Nives Toroš (TMD NG), Nives Černe ( KK Kristal), Suzana Mlakar
(Športni klub PRO DC, SK Gorica, Junior club šport&rekreacija, Platinum šport), Aleksandra Fortin (Klub
V.I.P.), Marko Valantič (Plavalni klub NG), Stjepan Miškovič (Kegljaški klub Gorica), Igor Varl (NTK Gorica),
Meta Mačus (GŠK), Bojan Adžić (BK Brda), Andrej Kompara (ŠD Triglavko), Jožica Klanjšček (NK Brda), Dejan
Kolšek (ŠD Gorica), Branko Rovan (KPK), Zdenko Šibav (ŠD Mark), Primož Strel (TK Gorica), Saša Mitrovski
(MRK Gorica), Luka Jerkič (ŠD HIT), Bogdana Godnič (Prosvetno društvo F.B. Prvačina), Uroš Jug (ŠD Grgar,
MNK Okrepčevalnica Žbogar), Egon Jelen (Društvo Mladi nogometaš NG), Jordan Boltar (NK Adria), Matej
Koder (VK Gorica), Darko Markovič (JK Gorica), Cveto Kocman (ŠD Kras Opatje Selo)

Ostali prisotni: Boštjan Babič (VK Gorica), Arnež Jure (TK Gorica), Urban Orel, Januša Stibilj (PK Gorica)

Ad 1.) Izvolitev organov skupščine
3. člen Poslovnika (ORGANI SKUPŠČINE)
Seje skupščine praviloma vodi predsednik Zveze oz. v kolikor to ni mogoče določi namestnika oziroma člani
IO Zveze določijo člana IO, ki jo vodi. Pomoč pri vodenju skupščine pri posameznih točkah lahko
predsedniku nudijo člani IO Zveze .
Za nemoten potek seje skupščine se iz predstavnikov športnih organizacij izvolijo naslednji organi:


verifikacijska komisija/ volilna komisija – predsednik in dva člana

Rok Lozej- predsednik
Nives Černe- član
Suzana Mlakar- član


zapisnikar in dva overovatelja zapisnika

Meta Mačus- zapisnikar
Nives Černe- overovatelj
Suzana Mlakar- overovatelj

Člani volilne komisije so obenem lahko tudi člani verifikacijske komisije oz. overovatelja. Predsednik
podpisuje akte skupščine.
Razprava: Nives Černe, predlagana članica verifikacijske skupine pojasni, da bo zaradi drugih obveznosti,
morala predčasno zapustiti sejo in prosi za zamenjavo. Predsednik predlaga Nives Toroš.
Sklep skupščine št.19 (17-21): skupščino vodi predsednik ŠZ NG Miran Müllner, njegov namestnik je
podpredsednik ŠZ Rok Lozej in članica Nives Toroš ter Suzana Mlakar. Zapisnikar Meta Mačus, volilna
komisija je ob enem tudi verifikacijska komisija in overovatelj. Predsednik ŠZ pri točki 7. – volitve
organov zveze ni član volilne komisije.
Glasovanje: za _____36_______, proti____/_____, vzdržan _____/_____

Ad 2.) Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članstva
Predsednik verifikacijske komisije, Rok Lozej poda poročilo o prisotnosti na skupščini in pove, da je
upravičencev za sodelovanje in glasovanje na skupščini 43, od tega je prisotnih 36 društev in vsa
pooblastila so pravilno izpolnjena. Se pravi, da je udeležba 83,7%, kar pomeni, da je skupščina sklepčna in
lahko nemoteno deluje
Sklep skupščine št.20 (17-21): na seji skupščine je prisotnih 36 delegatov z veljavnim pooblastilom.
Glasovanje: za _____36_______, proti____/_____, vzdržan _____/_____

AD3) Pregled zapisnika 3. skupščine (v mandatu 2017-2021) z dne 18.06.2020
Predsednik prebere sklepe 3. seje Skupščine Športne zveze Nova Gorica.
Razprave ni bilo.
Sklep skupščine št. 21 (17-21): Skupščina se je seznanila z zapisnikom 3. skupščine.
Glasovanje: za _____35_______, proti____/_____, vzdržan _____1_____

Ad 4.) Poslovno poročilo za leto 2020
Predsednik ŠZ Miran Müllner obrazloži poročilo za leto 2020 in predlaga, da skupščina, kot najvišji organ
zveze, sprejme letno poročilo za leto 2020, ki je bilo predstavljeno vsem organom zveze, kot to predvideva
statut ŠZ NG in društvena zakonodaja.
Predsednik odpre razpravo:
Predstavnik društva sprašuje po vlogi Športne zveze pri dodeljevanju občinskih sredstev in pri ocenjevanju
programov. Poudari, da so klubi v velikih težavah tudi pri iskanju kadra in uporabi infrastrukture. Zanima
ga, kakšne aktivnosti so bile narejene v smeri, da so s težavami seznanjene tudi občinske oblasti.
Pri tenisu poudarijo, da imajo težave z infrastrukturo ter da se počutijo osamljene v iskanju rešitev in se
strinjajo z vsem, kar je predhodnik povedal.
Predsednik pove, da smo vsi člani športne zveze in vedno, ko je kdo prišel s problemom, smo skušali dobiti
pot/rešitev za težavo.
LPŠ- ŠZ je krovna športna organizacija in v skladu z zakonom podaja mnenje mestnemu svetu. ŠZ NG
pokriva tudi občine Brda, Kanal, Miren- Kostanjevica, Šempeter- Vrtojba in Renče- Vogrsko, ki pa ima edina
organ- Sosvet za šport, ki podaja mnenje za občino. IO vsako leto pregleda predlagani LPŠ in poda
pripombe, predloge in mnenja, ki pa niso vedno upoštevani.
Predsednik poudari, da ima ŠZ velik vpliv pri pridobivanju sredstev za šport- predvsem govorimo o Fundaciji
za šport. Smo tudi regijska pisarna OKS-ZŠZ in smo odločujoč faktor pri dodeljevanju sredstev na področju
športnih programov, prireditev in infrastrukture (pregled v prilogi). »Teža« ŠZ je glede Fundacije v obdobju
preteklih štirih let 466.750,00 €, žal pa pri LPŠ- ju zveze nimajo tako močnega vpliva na politične zadeve.
Članica IO poudari, da so bili s strani ŠZ organizirani sestanki s predstavniki občine, ki pa so na žalost bili
zelo slabo obiskani. Vsi se zavedamo, da je problematike veliko, prej smo imeli tudi člane v komisiji za
razdeljevanje sredstev (letos jih zaradi navzkrižja interesov- ŠZ se prijavlja na razpis?!) nimamo, ki pa prav
velikega vpliva na razdeljevanje sredstev nima.
Smo pa že tretje leto zapored podali predlog, da se občinska sredstva ne podeljujejo društvom, temveč naj
se uvedejo ure za uporabo javnih športnih objektov- s tem bi prihranili 22% DDV-ja.
Prizadevamo si, da bi se sredstva povečala, kot je navedena usmeritev v NPŠ (3% letnega proračuna za
športne programe).
Vojko Orel, častni predsednik ŠZ NG predlaga v primeru interesa srečanje klubov, občinskih predstavnikov,
zavoda, zveze. Dotakne se delovanja in vloge oz. pomena športnih zvez v preteklosti in pove, da je
potrebno zastaviti smernice za prihodnost.

V razpravi so sodelovali: Miran Müllner, Suzana Mlakar, Arnež Jure, Egon Jelen, Aleksandra Fortin, Vojko
Orel, Rok Lozej, Bogdana Godnič
Sklep skupščine št.22 (17-21): skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2020 in ga potrjuje.
Glasovanje: za _____35_______, proti____/_____, vzdržan _____1_____

Ad 5.) Poročilo nadzornega odbora
Predsednik NO Športne zveze, Andrej Nedeljkovič je opravičil svojo odsotnost na skupščini, vendar je
poročilo NO posredoval Športni zvezi:
»Pri pregledu poročila za leto 2020 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju, zato predlagam, da se
poročilo sprejme v taki obliki, kot je bilo podano.«
Podrobno finančno poročilo in podatki o bilanci je podano v poročilu.
Sklep skupščine št 23 (17-21): Skupščina soglasno sprejme poročilo NO za leto 2020.
Glasovanje: za _____36_______, proti____/_____, vzdržan _____/_____

Ad 6.) Razrešitev organov zveze 2017-2021
Predsednik ŠZ NG se zahvali vsem članom organov, ki so delovali v mandatnem obdobju 2017-2021.
IO - Andrej Humar, Rok Lozej, Suzana Mlakar, Dominik Soban, Zdenko Šibav, Blaž Valentinčič in Stojan
Skubin
Član Darko Markovič je predčasno izstopil iz IO.
NO- Andrej Nedeljković, Jure Pušnar, Ilko Vidic
DK- Tomaž Koder, Marko Mlakuž, Marjan Rupnik
Sklep skupščine št 24 (17-21): Skupščina razrešuje organe ŠZ NG v obdobju 2017-2021.
Glasovanje: za _____35_______, proti____/_____, vzdržan _____1_____

Ad 7.) Volitve organov zveze: predsednik, IO, NO, DK
12. člen ( TAJNO GLASOVANJE ) Poslovnika o delu skupščine
Meta Mačus predstavi pravila glasovanja:
Tajno se glasuje z glasovnico, ki vsebuje navedbo predloga, o katerem se odloča, ter opredelitev "za" in
"proti". Če se glasuje o imenovanju se obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega se
glasuje. Tajno glasovanje vodi predsednik volilne komisije s pomočjo volilne komisije. Pri volitvah in
imenovanjih vodi tajno glasovanje volilna komisija. Ugotovitev izida glasovanja obsega:








število razdeljenih glasovnic,
število oddanih glasovnic,
število neveljavnih glasovnic,
število veljavnih glasovnic,
število glasov "za" in število glasov "proti" oziroma kadar se pri volitvah in imenovanjih glasuje o
več kandidatih za isto funkcijo, število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati,
ugotovitev, ali je predlog izglasovan ali ni izglasovan s predpisano večino oziroma, kadar se pri
volitvah in imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, kateri kandidat ali kandidati so
izvoljeni.

Ugotovitve izida glasovanja se zabeležijo kot uradni zaznamek in ga podpiše predsedujoči volilne komisija.
Izid glasovanja objavi predsednik volilne komisije.
Predsednik volilne komisije daje besedo prijavljenim delegatom za predstavitev (posamezni odbori,
predsednik) in prosi za kulturo govora.
Najprej se predstavita kandidata za predsednika, Miran Müllner in Primož Strel.
Za predstavitev so se prijavili še kandidati za IO- Boštjan Babič, Robert Vilhar, Andrej Humar in Nives Černe.
VOLITVE
Med čakanjem na izide preidemo na točko razno.
Ad 8.) Razno
Častni predsednik, Vojko Orel poda predlog za sprejetje častnih članov Športne zveze Nova Gorica
(obrazložitev v prilogi)
1. Jordan Kodermac
2. Stojan Skubin
Predstavnik društva poda predlog za posamično glasovanje in ne v paketu.
J. Kodermac: za _____34_______, proti____/_____, vzdržan __________
S. Skubin: za _____31_______, proti____1_____, vzdržan _____2_____
Sklep skupščine št 25 (17-21): Skupščina podpre oba predloga- Jordan Kodermac in Stojan Skubin
postaneta častna člana Športne zveze Nova Gorica.

RAZGLASITEV IZIDA VOLITEV:
Predsednik volilne komisije, Rok Lozej predstavi rezultate volitev.
člani DK Športne zveze NG (2021-2025): 3-je člani
ČERNE DANAJA
o FAGANEL MARJAN
o PERKMAN MARJAN
o VIDIC MOJCA
o

______36_______
______21_______
______13_______
______27_______

člani NO Športne zveze NG (2021-25): 3-je člani
o
o
o
o
o
o

DEVETAK MARJAN ______10_______
KOGLOT MAŠA
______23_______
KOKORAVEC MATEJA _______8_______
MAHKOVIČ MARKO _______9_______
ŠPACAPAN ČRTOMIR______25_______
VIDIC ILKO
______23_______

člani IO Športne zveze NG (2021-2025): 6 članov
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

BABIČ BOŠTJAN
_______12______
ČERNE NIVES
_______14______
FORTIN ALEKSANDRA _______12______
HUMAR ANDREJ
_______25______
LOZEJ ROK
_______28______
MIKLAVEC LUCIJA
_______10______
MLAKAR SUZANA _______29______
PERTOVT ALAN
_______26______
POLENČIČ ALJOŠA _______24______
ŠIBAV ZDENKO
_______25______
VILHAR ROBERT
_______10______

PREDSEDNIK Športne zveze NG (2021-25)
MÜLLNER MIRAN
o STREL PRIMOŽ
o

________28______
_________9______

Sejo smo zaključili ob 18,45.

Zapisala:

predsednik ŠZ NG

Meta Mačus

Miran Müllner

Overovatelja:
Nives Toroš

Suzana Mlakar

