
ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA 

v v 

SPORTNEGA DRUSTVATRNOVO 

ljubljana, dne 28.04.2021, ob 11.30 uri 

lokacija Ziherlova 44, Ljubljana (sedež društva) 

PRISOTNI ČLANI: 

1 - Geršak Zmago, 2 - Gmajnar Boštjan, 3 - Haznadar Edina, 4 - Haznadar 
Zlatko, 5 - Kodrin Danilo, 6 - Korenčan Tomaž, 7 - Kous Petra, 8 - Lenard 
Vid, 9 - Lobe Darja, 10 - Ovsenik Janez, 11 - Pečovnik Gregor, 12 - Peršin 
Aleš, 13 - Peršin Matevž, 14 - Rot Darjo, 15 - Rupar Igor, 16 - Simončič 
Matej, 17 - Simončič Mile, 18 - Sodržnik Janez, 19 - Založnik Pika, 20 -
Tkalčič Jože, 21 - Župevec Bojan, 

VELJAVNE POVERILNICE ZA ZASTOPANJE NA SKUPŠČINI SO 
ODDALI ČLANI: 

22 - Ahčin Matjaž, 23 - Babič Blaž, 24 - Babič Pušpan Mojca, 25 - Benedik 
Jaka, 26 - Čoko Aljaž, 27 - Dedič Edi, 28 - Glavnik Bojan, 29 - Juričev 
Željko, 30 - Kolar Matic, 31 - Matevžič Bojan, - 32 Miloševič Radoš, 33 -
Novakovič Aleš, 34 - Novakovič Saša, 35 - Ovsenik Janez st., 36 - Ovsenik 
Lenart, 37 - Pajek Maja, 38 - Perme Janez, 39 - Perme Rok, 40 - Petan Vito, 
41 - Polanec Janko, 42 - Poles Peter, 43- Praznik Rok, 44 - Remec Sara, 45 -
Robič Tim, 46 - Rupar Gregor, 47 - Simončič Marko, 48 - Sluga Jurij, 49 -
Šelhaus Robert, 50 - Šircelj Jože, 51 - Škerlj Peter, 52 - Tomec Miha, 53 -
Ulčar Dane, 54- Vehovec Borut, 55- Zibler Janez, 56- Zupančič Bojan, 57-
Zupančič Slavko, 58- Žagar Robert 

l. OTVORITEV 

Ob 11.30 uri predsednik Športnega društva Trnovo, Janez Ovsenik, pozdravi vse 
prisotne. Na podlagi ocene, da pogoji za začetek občnega zbora (prisotnost polovice 
članov) v tistem trenutku še niso izpolnjeni, prisotnim sporoči, da se začetek občnega 
zbora preloži za 30 minut. 

Ob 12.00 je predsednik ponovno pozdravil vse prisotne in povedal, da se (skladno z 



določbo 2. odstavka 21. člena Statuta Športnega društva Trnovo) občni zbor lahko 
prične, saj je minilo 30 minut od ure sklica občnega zbora (t.j. ob 13.00 uri) 

2. OBČNI ZBOR 28.04.2021 
2.1.1ZVOLITEV ORGANOV OBČNEGA ZBORA 

Predsednik ŠD Trnovo občnemu zboru na podlagi sklepa za izvolitev podaja naslednji 
predlog sklepa: 

PREDLOG SKLEPA št.l/04-2021: 
»Občni zbor izvoli delovna telesa občnega zbora in vanje imenuje: 

za predsednika občnega zbora: Bojan Župevec 
verifikacijska komisija: Gregor Pečovnik in Tkalčič Jože 
za overovatelje zapisnika: Darjo Rot, Boštjan Gmajnar 
za zapisnikarja: Matej Simončič« 

Predsednik ŠD Trnovo je v zvezi s predlogom organov odprl razpravo. 

Ker razprave ni bilo je predlagal, da prisotni glasujejo. 

GLASOVANJE 
ZA: 53 
PROTI: 5 

Sprejet je bil 

SKLEP št.I/04-2021: 
»Občni zbor izvoli delovna telesa občnega zbora in vanje imenuje: 

y 

za predsednika občnega zbora: Bojan Zupevec 
verifikacijska komisija: Gregor Pečovnik in Tkalčič Jože 
za overovatelje zapisnika: Darjo Rot, Boštjan Gmajnar 
za zapisnikarja: Matej Simončič« 

Predsednik društva povabi izvoljenega predsednika občnega zbora, da prevzame 
vodenje občnega zbora. 
Predsednik občnega zbora seznani prisotne člane, da bo za zagotavljanje uspešnega in 
učinkovitega občnega zbora pri vodenju dosledno upošteval in izvajal določbe Zakona o 
društvih in določbe statuta ŠD Trnovo 

2.2.GLASOVANJE NA OBČNEM ZBORU 

Predsednik občnega zbora navzočim uvodoma pojasni, da se občni zbor ne snema. Pred 
odločanjem o vsebinskih zadevah, zaradi katerih je bil današnji občni sklicana, odločiti 
še o postopkovnih zadevah in sicer o načinu glasovanja. 
Skladno z določbo 22. člena Statuta društva, predsednik skupščine predlaga, da se vse 
odločitve sprejemajo z javnim glasovanjem. 

Predsednik občnega zbora je v zvezi s predlogom organov odprl razpravo. 



Ker razprave ni bi lo je predlagal, da prisotni glasujejo. 

PREDLOG SKLEPA št.2/4-202l : 
>~prejem oziroma potrditev vseb odločitev se na občnem zboru z dne 28.04.2021 
opravi z javnim glasovanjem« 

GLASOVANJE 
ZA: 55 
PROTI: 3 

Sprejetje bil 

SKLEP št.2/4-2021: 
>~prejem oziroma potrditev vseb odločitev se na občnem zboru z dne 28.04.2021 
opravi z javnim glasovanjem« 

2.3.DNEVNI RED NA OBČNEM ZBORU 

Predsednik občnega zbora pove, da je bil sklic občnega zbora objavljen na spletni strani 
društva, kar je v skladu s petim in šestim odstavkom 20.člena Statuta društva. 

Predsednik občnega zbora seznani prisotne člane, da je pravočasno prispel predlog 
razširitve dnevnega reda občnega zbora, z dne 17.04.2021 prispel predlog razširitve 
dnevnega reda s točko »Dopolnitev Izvršnega odbora ŠD Trnovo«, ki ga je posredoval 
predsednik društva Janez Ovsenik. Predsednik je prebral predlog razširitve in pozval 
člane občnega zbora k razpravi. K besedi se je javil Aleš Peršin in predlagal, da bi šc 
dodatno razširili članstvo v IQ. 

Po zaključku razprave je predsednik občnega zbora na glasovanje poda sklep o razširitvi 
dnevnega reda predlagan s strani predsednika društva Janeza Ovsenika. in sicer 

PREDLOG SKLEPA št. 3/4-202 1: 
»Dnevni red Občnega zbora se dopolni z dodatno točko dnevnega reda t.j.: 4. 
Dopolnitev izvr šnega odbora ŠD Trnovo« 

GLASOVANJE 
ZA: 52 
PROTI: 6 

SKLEP š t.3/4-2021: 
»Dnevni red Občnega zbora se dopolni z dodatno točko dnevnega reda t.j.: 4. 
Dopolnitev izvr§ nega odbora ŠD Trnovo« 

Po zaključenem glasovanju o dodatni točki dnevnega reda, je predsednik občnega zbora 
prebral predlog sklepa št.4/4-202 l in predlagal, da prisotni glasujejo o predlaganem 
sklepu dnevnega reda: 



PREDLOG SKLEPA št.4/4-2021: 
Sprejme se dnevni red: 
l. Otvoritev 
2. Občni zbor 28.04.2021 

2.1. Izvolitev organov občnega zbora 
2.2. Glasovanje na občnem zboru 
2.3. Dnevni red občnega zbora 
2.4. Poročilo verifikacijske komisije 

3. Finančno poročilo - potrditev Bilance stanja (BS) in Izkaza poslovnega izida 
(fPI) za leto 2020 

4. Dopolnitev izvršnega odbora ŠD Trnovo 

GLASOVANJE 
ZA: 52 
PROTI: 6 

Sprejet je bil 

SKLEP št.4/4-2021: 
»Sprejme se dnevni red: 
l. Otvoritev 
2. Občni zbor 28.04.2021 

2.1. Izvolitev organov občnega zbora 
2.2. Glasovanje na občnem zboru 
2.3. Dnevni red občnega zbora 
2.4. Poročilo verifikacijske komisije 

3. Finančno poročilo - potrditev Bilance stanja (BS) in Izkaza poslovnega izida 
(1 Pl) za leto 2020 

4. Dopolnitev izvršnega odbora ŠD Trnovo 

2.4.POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE 

Po sprejetem sklepu o načinu glasovanja, je predsednik občnega zbora zaprosil 
verifikacijsko komisijo, da poda poročilo. 

Poročilo je podal predsednik Verifikacijske komisije Gregor Pečovnik. 

POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE 

Verifikacijska komisija v sestavi: Gregor Pečovnik (predsednik) 
Jože Tkalčič (član) 

Verifikacijska komisija je ugotovila na podlagi števila članov na dan sklica občnega 
zbora, da ima na tem občnem zboru pravico od ločati 204 članov, ki imajo pravico 



glasovanja. Od tistih, ki so imeli pravico odločati je prisotnih 58 članov oz. 29% vseh 
članov. 

a) Občni zbor JE sklepčen, saj je prisotnih več kot polovica članov, kot to določa prvi 
odstavek 21 člena Statuta Športnega društva Trnovo 

b) Občni zbor NI sklepčen, zato se v skladu z drugim odstavkom 21 člen Statuta 
Športnega društva Trnovo občni zbor odloži za 30 minut. Po preteku pol ure, v kolikor 
je najmanj 1 O rednih članov prisotnih, občni zbor delo nadaljuje. 

Predsednik občnega zbora povabi sodelujoče k razpravi. 

Ker razprave ni bilo poda na glasovanje naslednji predlog sklepa 

PREDLOG SKLEPA št.S/4-2021: 
»Sprejme se poročilo verifikacijske komisije, z ugotovitvijo, da je na občnem zboru 
zadostno število prisotnih rednih članov in da občni zbor lahko nadaljuje z delom 
in pravno veljavno odloča.« 

GLASOVANJE 
ZA: 53 
PROTI: S 

Sprejet je bil 

SKLEP št.S/4-2021: 
»Sprejme se poročilo verifikacijske komisije, z ugotovitvijo, da je na občnem zboru 
zadostno število prisotnih rednih članov in da občni zbor lahko nadaljuje z delom 
in pravno veljavno odloča.« 

Na temelju sprejetega sklepa je občni zbor prešel k vsebinskim točkam dnevnega reda. 

3. FINANČNO POROČILO -POTRDITEV BILANCE ST ANJA (BS) in 
IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA (IPI) ZA LETO 2020 

Predsednik občnega zbora je najprej povabil k besedi predsednika strokovnega sveta 
Gregorja Pečovnika, ki je podal poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2020, ki pa so 
zaradi državnih ukrepov vezanih na pandemijo COVID 19 bile zelo omejene. Finančno 
poročilo je predstavil predsednik društva in še sam opozoril , da je zaradi prej naštetih 
razlogov društvo prvič po letu 2006 zabeležilo presežek odhodkov nad prihodki v 
Izkazu poslovnega izida v višini 14.065,28 EUR. Aleš Peršin je v funkciji predsednika 
nadzornega odbora društva prebral poročilo NO v katerem je izpostavil, da so pregledali 
razpoložljivo dokumentacijo, vendar vseh dokumentov (pogodb in preteklih zapisnikov) 
še niso pridobili. Je pa v imenu Nadzornega odbora Občnemu zboru predlagal, da se 
zaključni račun t.j. Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida za leto 2020 sprejme. NO je 
tudi ugotovil, da na podlagi prejetih dokumentov in pregledanih pogodb ni zaznal 
nepravilnosti v poslovanju. 

Po predstavitvi je predsednik občnega zbora povabil sodelujoče k razpravi. V razpravi 



so sodelovali Edina in Zlatko Haznadar, Darja Lobe, Matevž Peršin, Aleš Peršin, Pika 
Založnik, Janez Ovsenik, Gregor Pečovnik in Bojan Župevec. Člani so v razpravi 
izpostavili Pogodbo o prenosu brezplačne stavbne pravice iz ŠD Trnovo na družbo 
Tmovček d.o.o. in Najemno pogodbo za upravljanje Tmovček puba (upravitelj je 
Tmovček d.o.o.) ter preverjali o s tem povezanih transakcije mcd subjektoma. 
Pojasnjeno je bilo s strani vodstva društva, da zaradi zaprtja posameznih dejavnosti (kjer 
sta največjo škodo doživela ravno gostinstvo in športno rekreativne dejavnosti) v okviru 
ukrepov COVID epidemije do transkcij med subjektoma ni prihajalo oz. so bile 
izvedene v minimalnem obsegu. 

Po zaključeni razpravi je predsednik občnega zbora podal na glasovanje naslednji 
predlog sklepa: 

PREDLOG SKLEPA št.6/4-202l: 
»Občni zbor sprejme Finančno poročilo - potrditev Bilance stanja (BS) in Izkaza 
poslovnega izida (lPI) za leto 2020 « 

GLASOVANJE 
ZA: 52 
PROTI: 6 

Sprejet je bil 

SKLEP št.6/4-2021: 
>>Občni zbor sprejme Finančno poročilo - potrditev Bilance stanja (BS) in Izkaza 
poslovnega izida (IPI) za leto 2020 « 

4. DOPOLNITEV IZVRŠNEGA ODBORA ŠD TRNOVO 

Predsednik občnega zbora pozove predsednika društva Janez Ovsenika k obrazložitvi 
točke dnevnega reda. Predsednik društva je podal predlog s katerim bi 10 razširili z 
vključitvijo dodatnih članov in sicer Danila Kodrina in mag. Janeza Sodržnika. S tem bo 
10, ki deluje na prostovoljnem temelju v skladu z društvenimi vrednotami pridobil 
dodatna kvalitetna sodelavca, ki sta se dokazala z dosedanjim delom in zavzetostjo pri 
doseganju zastavljenih ciljev. Na kratko sta se občnemu zboru predstavila tudi kandidata 
za nova člana Danilo Kodrin in mag.Janez Sodržnik. 

Predsedujoči povabi prisotne k razpravi. V razpravi so sodelovali Zlatko Haznadar, Aleš 
Peršin, Janez Ovsenik in Bojan Župevec. 

Po krajši razpravi je predsednik občnega zbora dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa: 

PREDLOG SKLEPA št.?/4-2021: 
»Občn i zbor potrdi imenovanje DaniJa Kodrina in mag. Janeza Sodržnika za 
dodatna člana 10 ŠD Trnovo« 

GLASOVANJE 



ZA: 52 
PROTI: 6 

Sprejet je bil 

PREDLOG SKLEPA št. 7/4-2021: 
»Občni zbor potrdi imenovanje Danila Kodrina in mag. Janeza Sodržnika za 
dodatna člana 10 ŠD Trnovo« 

Občni zbor se je zaključi l ob 13.00 uri. 

Zapisali na podlagi zabeležk občnega zbora 

Predsedujoči občnega zbora: 

DARJO ROT 

Izvoljeni zapisnikar 

Zie 


