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ZAPISNIK 
 

 

Zapisnik Občnega zbora društva Partizan Vič, ki je potekal 19.03.2022 v veliki telovadnici 

društva na Tržaški 76, s pričetkom ob 11.00 uri in zaključkom ob 12.00. 

 

Boris Pavliha, je po pooblastilu predsednika društva (bolezen) ugotovil, da ob 11.00 ni 

zagotovljena sklepščnost in v skladu s Pravili društva napovedal, da se bo sejo OZ pričela ob 

11.15. 

 

Ob otvoritvi seje OZ ob 11.15 uri je Boris Pavliha (pooblastilo predsednika Zavrla), pozdravil 

vse prisotne in predlagal člane delavnega predsedstva, člane verifikacijske in kandidacijske 

komisije, zapisnikarja in overovatelje zapisnika. 

 

Za navedene funnkcije je predlagal naslednje člane društve in sicer: 

 

1. Delovno predsedstvo: Jasna Šegan. 

2. Verifikacijska komisija: Lado Čarman, Gregor Saksida 

3. Kandidacijska komisija: Matic Pečan, Tone Repovž 

4. Zapisnikar: Iztok Prašnički 

5. Overovatelja zapisnika: Gregor Saksida, Boris Pavliha 

 

Sklep št. 1: Člani so soglasno potrdili predlagane člane delovnih teles OZ. 

 

Predsednica OZ Jasna Šegan se je zahvalila za za izkazano zaupanje in predlagala dnevni red 

Občnega zbora: 

 

 

 

1. Otvoritev in pozdrav 

2. Izvolitev organov OZ: delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, dveh 

overovateljev, zapisnikarja in kandidacijske komisije. 

3. Poročilo verifikacijske komisije 

4. Poročilo o delu društva v letih 2019 in 2020 (vsebinsko) 

5. Poročilo o finančnem poslovanju v letih 2019 in 2020 

6. Poročilo Nadzornega odbora 

7. Razrešnica dosedanjemu vodstvu 
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8. Kandidacijska komisija - predlog list kandidatov za organe društva: Upravi odbor, 

Nadzorni odbor, Disciplinska komisija, redsednik UO in podpredsednik UO 

9. Volitve organov društva 

10. Predstavitev programa 2022 

11. Razno 

 
Sklep št. 2: Člani so soglasno sprejeli predlagan dnevni red. 

 

3. Poročilo verifikacijske komisije: 

Verifikacijska komisija je poddala poročilo, da je na OZ prisotnih osemnajst članov društva in 

da je seja, po predpisanem 15 minutnem zamiku, sklepčna. 

 

4. Poročilo o delu društva v letih 2019 in 2020 

5. Poročilo o finančnem poslovanju v letih 2019 in 2020 

 

Predsednica Šegan je članom OZ predlagala, da se vsebinsko in finančno poročili podata skupaj 

in se glasuje po predstavitvi. 

 

Sklep št.3.: Sklep se soglasno sprejme. 

 

Prašnički je na začetku navedel razloge za prestavitve sklica OZ v preteklosti. Razlogi so bili 

bolezni in ukrepi proti širjenju COVID-19. 

 

Prašnički je predstavil poročila. Če pogledamo s pozitivne strani lahko zaključimo, da sta leti 

2019 in 2020 za nas bili uspešni. 2019 smo bili zelo aktivni in ob rednih športnih programih 

izvedli  energetsko sanacijo objelta (fasada, okna, mešalni ventil v kotlovnici, termostatski 

ventili). S slavnostno akademijo smo obeležili 110. obletnico društva, izdali knjigo, razstavo v 

avli in se s priznanji zahvalili najaktivnejšim članom preteklih let. V veliki telovadnici smo 

obnovili parket in izrisali črte (donacija). Sodelovali v projektu SOPA (Nijz) in uspešno 

organizirali tekmovanje za Pokal Viča v športni gimnastiki. Z osmimi državnimi prvaki v 

športni gimnastiki smo bili uspešni tudi na tekmovalnem področju. 

V 2020 smo zaradi znižanja posledic okužbe s COVID-19 pretežni del vadbene sezone bili 

zaprti. Smo pa skupaj z državno pomočjo, »donacijami« članov za neizvedene vadbe, z 

nižanjem res ne najnujnejših stroškov in prostovoljnim delom, obdržali društvo v dokaj 

uspešnem stanju. 

 

Energetsko sanacijo smo pretežno financirali sami. Del sredstev smo uspeli pridobiti na 

Fundaciji za šport in Eko sklada (v 2020). 

 

Uspešno štejemo tudi za to, ker smo sve projekte 2019 in težave 2020 rešili brez zadolževanja 

društva. 

 

Sklep št. 4: Člani so soglasno potrdili poročili. 
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6. Poročilo nadzornega odbora: 

 

Robert Grgič, predsednik nadzornega odbora je podal poročilo za leti 2019 in 2020. Nadzorni 

odbor je pregledal vso dokumentacijo ter ugotovil, da društvo posluje skladno s slovenskimi 

računovodskimi standardi in tudi z ostalimi finančnimi načeli. 

 

Sklep št. 5: Člani OZ so soglasno potrdili poročilo nadzornega odbora. 

 

7. Razrešnica dosedanjemu vodstvu: 

 

Predsednica OZ Jasna Šegan je članom OZ predlagala razrešnico sedanjemu vodstvu društva. 

 

Sklep št. 6: Člani OZ so soglasno podprli razrešnico. 

 

8. Kandiacijska komisija – predlog list kandidatov za organe društva: 

 

Kandiacijska komisija je preverila in posredovala kandidature za volitve organov društva 

Partizan Vič. 

 

Predsednik društva: Janez Zavrl 

Podpredsednica društva: Jasna Šegan 

 

Upravni odbor društva: 

Janez Zavrl, Jasna Šegan, Stanislav Valant, Vasilij Kovačič, Jenrej Salecl, Boris Pavliha in 

Gregor Saksida. 

 

Nadzorni odbor: 

Robert Grgič, Anton Kramar, Anton Repovž. 

 

Disciplinska komisija: 

Lado Čarman, Tomaž Schrott, Miha Brodnik, Miro Čarman in Bojana Stermenszky 

 

9. Volitve 

 

Volitve so potekale po posameznih organih. 

 

Sklep št. 7: Člani OZ so brez vzdržanega glasu ali proti, torej soglasno potrdili predlagane člane 

organov društva.  

 

 

 

10. Predstavitev programa 
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Prašnički je po poblastilu predsednika društva predstavil okvirni program. Glede na urejeno 

lastnino, stanje prostorov in okolice, bo eno izmed vodil postopna prenova prostorov in okolice. 

Najprej bo potrebno oceniti vrednost in potem pričeti s sanacijo po prioritetah in po zmožnostih. 

Ker je glavno poslanstvo društva športna dejavnost, moramo posamezne dele prenove izvesti 

na način, da bodo programi vadb čim manj moteni.  

 

 

11. Razno 

 

G. Kohek je postavil vprašanje, kako je z varnostjo pred krajami v dopoldanskem času, ko 

gostijo učenci OŠ Vič, saj je pred tedni prišlo do kraje mobilnih telefonov. 

Prašnički je odgovoril, da varnostne službe društvo nima in mora vsak skrbeti za svojo lastnino. 

Z že bolj skrbnim zaklepanjem garderob ali naj vrednostne predmete (ure, denarnice, telefoni) 

vzamejo s seboj v telovadnico. 

 

Občni zbor smo zaključili ob 12.00 uri. 

 

 

 

V Ljubljani 23.3.2022     
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