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Zapisnik 

 

Občnega zbora PZUTS Logatec, dne 29.5.2019, ob 19:30 uri v učilnici OŠ 8 talcev. 

 

Prisotni člani: 18 članov 

 

Opravičeno odsotni: Domen Rupnik, Maša Plečnik, Aljaž Brenčič, Janez Žnidrašič, Gašper 

Šemrov, Matjaž Mesec 

 

Dnevni red: 

1. Določitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar) in dveh 

overovateljev. 

2. Ugotavljanje sklepčnosti in dnevni red 

3. Spremembe in dopolnitve statuta PZUTS Logatec 

4. Poročilo o delu PZUTS Logatec v sezoni 2018/19 

5. Finančno poročilo za leto 2018 

6. Poročilo nadzornega odbora 

7. Poročilo disciplinske komisije 

8. Pripombe in razprava na poročila 

9. Poročilo o delu PZUTS Logatec v obdobju 2015 – 2019 

10. Glasovanje za potrditev poročil 

11. Razrešitev organov PZUTS   

12. Volitve novega predsednika in novih organov PZUTS Logatec. 

13. Plan dela PZUTS Logatec za sezono 2019/20. 

14. Razno 

 
1. Določitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar) in dveh overovateljev. 

 

 Predsednik: Tomaž Smrtnik 

 Zapisnikar: Žiga Selan 

 Overovatelj 1: Milojka Rupnik 

 Overovatelj 2: Martin Kreč 

 

2. Ugotavljanje sklepčnosti  in dnevni red 

 

V sezoni 2018/19 je bilo v PZUTS Logatec včlanjenih 78 članov. Ker ob 19:30 ni bilo 

prisotnih polovice članov, smo počakali 30 min. Po 30 min je bilo prisotnih 18 članov. Vsi 

sklepi so zato morali biti sprejeti soglasno. 

 

3. Spremembe in dopolnitve statuta PZUTS Logatec 

Uroš Šemrov in Tomaž Smrtnik sta predstavila spremembe in posodobitve statuta 

društva. Pripomb na spremembe ni bilo.  
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SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil Spremembe in dopolnitve statuta in potrdili 

prečiščeno besedilo statuta. 

 

4. Poročilo o delu PZUTS Logatec v sezoni 2018/19 

 

Predsednik Uroš Šemrov je podal poročilo od delu društva v sezoni 2018/19. 

 

V smučarski sezoni 2018/19 smo: 

- Uskladili včlanjevanje v društvo in naročanje Modrih kartic za novim Zakonom 
o varovanju osebnih podatkov. 

- Bili prisotni na Seminarju za vodje kadrovskih tečajev 

- Izpeljali zelo uspešen smučarski sejem. Organiziran je bil 24. 11. 2018. Glavna 

novost je bila, da smo opremo sprejemali že v petek zvečer, kar se je izkazalo za zelo 

dobro. Tudi izkupiček je bil super (nekaj čez 2600 €). 

- Prisotni smo bili na predsezonskem in posezonskem ISIA seminarju ter tekmi kadrov. 

Imamo 6 nosilcev ISIA licenc.  

- Izpeljali smo predsezonski licenčni seminar, ki je bil organiziran 15. 12. 2018 v 

Kranjski Gori. Udeležilo se ga je 55 učiteljev smučanja. Imeli smo 6 skupin. Naslov 

seminarja je bil Učenje smučanja odraslih začetnikov.  

- Premostitvenega modula in kadrovskega tečaja nismo izpeljali zaradi premajhnega 

števila prijav. 

- Glede na neugodne snežne razmere tudi nismo organizirali društvene tekme. 

- Smučarski izlet je bil izpeljan v soboto 16. 4. 2019. Šli smo na Vogel. Na izlet je bilo 
prijavljenih 17 smučarjev, prišlo pa jih je 16. Izkupiček od nečlanov je bil na koncu 60 
€. 

- Oddali vso potrebno dokumentacijo za občinska sredstva 

- Pripravili spremembe statuta 

 

5. Finančno poročilo za leto 2018 

Blagajnik Matej Nagode je podal finančno poročilo o delovanju društva v letu 2018. Vseh 

prihodkov je bilo 9709,94 € (sejem, premostitveni modul, modre kartice, članarine, občina…), 

odhodkov 8618,56 (Modre kartice, diplome, ISIA seminarji, OŠ 8 talcev, …) €. Na pridobitni 

strani pa je bilo prihodkov za 5929,75 € (kadrovski tečaj in smučarski sejem), odhodkov iz 

tega naslova pa 2820,52 €. Od razlike 3109,23 € smo morali plačati 19% davek kar znese 

590,75 €.  

 

6. Poročilo nadzornega odbora 

Predsednik nadzornega odbora Boštjan Lukančič je podal poročilo v katerem je podal 

pozitivno oceno o delovanju društva.  

 

7. Poročilo disciplinske komisije 

Predsednik disciplinske komisije Jaka Arhar ni bil prisoten na občnem zboru, je pa že pred 

tem podal poročilo, da se disciplinski komisiji v sezoni 2018/2019 ni bilo potrebno sestati. 

Pisno poročilo je že pred občnim zborom predal Urošu Šemrovu.  

 

8. Pripombe in razprava na poročila 
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Martin Kreč je vprašal, kako, da je tak znesek od kadrovskega tečaja. Odgovor: zaradi 

velikega števila udeležencev. 

Razvila se je še debata o novih, mladih članih in kako mlade smučarje vključiti in navdušiti, 

kako postati učitelj smučanja. 

 

9. Poročilo o delu PZUTS Logatec v obdobju 2015 – 2019 

 

V 4 letnem mandatu smo nadaljevali z nalogami prejšnjega vodstva društva in ga v nekaterih 

točkah tudi nadgradili. K sreči pa še vidimo možnosti za izboljšave. Nekaj izvedenih nalog v 

preteklem mandatu: 

- Prestavitev smučarskega sejma v šolsko telovadnico 

- Prireditev ob 40 letnici PZUTS Logatec 

- Tematski predsezonski seminarji z veliko udeležbo (6 – 7 skupin) 

- Posodobitev statuta 

- Postavitev spletne strani in Facebook profila 

- Izvedba zaključnega izleta 

- Organizacija Premostitvenega modula in kadrovskega tečaja 

- Pozitivno finančno poslovanje 

 

leto ZAČETNO 
STANJE 

PRILIVI ODLIVI KONČNO 
STANJE 

RAZLIKA 

2015 5690,21 5582,49 3870,45 7402,25 1712,04 

2016 7402,25 8077,12 8813,58 6665,79 -736,46 

2017 6665,79 8755,77 8593,01 6828,55 162,76 

2018 6828,55 9709,94 8618,56 7919,93 1091,38 

 

Razlika 1.1.2015 in 31.12.2018 je +2229,72 €. 

Trenutno stanje na računu je nekaj čez 5900 €.  

 

Nismo pa posebej uspešni pri črpanju občinskih sredstev (iz 456 € na 124 €). Ker vsa 

leta prijavljamo približno enak program, je verjetno razlog v različnih pravilih v občinskem 

razpisu. Prav tako plačujemo (pre)velik DDPO, predvsem na račun uspešnih smučarskih 

sejmov.  

 

Imamo pa dovolj sredstev za normalno delovanje društva, usposabljanje ISIA kadrov, 

predsezonski licenčni seminar in zaključni izlet.  

 

Število članov zadnjih štirih sezonah počasi pada (97, 102, 87, 78). Menim, da je upad 

števila razlog predvsem v neaktivnosti učitelja smučanja in predvsem povišanju cen 

Modre kartice in zato posledično tudi neplačevanja članarine. Kar nekaj članov iz Žirov 

pa je verjetno prestopilo v drugo OO. 

 

10. Glasovanje za potrditev poročil 

 

SKLEP: Občni zbor je poročili predsednika, poročilo nadzornega sveta, finančno poročilo in 

poročilo disciplinske komisije soglasno sprejel. 
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11. Razrešitev organov PZUTS Logatec 

SKLEP: Občni zbor je razrešil vse organe v 4 letnem mandatu PZUTS Logatec 

 

12. Volitve  novega predsednika in novih organov PZUTS Logatec 

 

Podan je bil predlog za novo vodstvo društva v novem 4-letnem mandatu: 

 

Izvršni odbor: 

 predsednik: Uroš Šemrov 

 podpredsednik: 

 sekretar: Maša Plečnik 

 blagajnik: Matej Nagode 

 Domen Rupnik - član 

 Tomaž Lukančič - član 

 Tadej de Gleria - član 

 Žiga Selan – član 

 Miha Murn – član 

 Aljaž Brenčič – član 

 Sabina Rupnik – član 

 Peter Selan - član 

 

Nadzorni odbor: 

 Boštjan Lukančič - predsednik 

 Robert Mikuž 

 Iztok Menart 

 

Disciplinska komisija: 

 Jaka Arhar- predsednik 

 Katarina Turk 

 Matjaž Mesec 

 

SKLEP 1: Občni zbor je soglasno izglasoval, da se voli z javnim glasovanjem in predlagano 

listo v celoti. 

SKLEP 2: Občni zbor je soglasno potrdil predlog novega vodstva. Podpredsednika bo izbral  

izvršni odbor na prvi seji izmed izvoljenih članov. 

 

13. Plan dela PZUTS Logatec za sezono 2019/20 ter obdobje 2019 – 2023 

 

V prihajajoči sezoni in novem mandatu, se namerava nadaljevati delo iz preteklega obdobja: 

 

- Izvedba smučarskega sejma, 

- izvedba predsezonskega licenčnega seminarja, 
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- omogočiti pridobitev 6 – 9 članov z ISIA licenco za potrebe vodenja predsezonskega 

licenčnega seminarja, 

- izvedba zaključnega smučarskega izleta (morda tudi otvoritvenega), 

- izvedba tekmovanja strokovnih kadrov PZUTS Logatec, 

- udeleževanje seminarjev pod okriljem ZUTS-a, 

- povezava z drugimi društvi v občini pri izvedbi večjih akcij, 

- obveščanje članov o povpraševanju po učiteljih smučanja, 

- sodelovanje pri javnem razpisu za pridobitev občinskih sredstev, 

- sodelovanje v športni zvezi, 

- udeleževanje sestankov NPR in ZUTS-a, 

- bolj ažurna spletna stran in Facebook stran, 

- organizacija kadrovskega tečaja, 

- spodbujanje mladih, da postanejo učitelji smučanja, 

- učinkovitejše finančno poslovanje društva. 

 

Poleg tega bomo delali na tem, da članom čimbolj poenostavimo naročanje Modre kartice, 

licenc in članarine. 

 

Ker je nalog in opravil v društvo kar nekaj, si bomo delo in naloge razdeli med člane IO (in še 

kdo). 

 

Dolgoročni cilj/želja pa je, da bi društvo imelo svoj prostor, v katerem bi poleg sestankov IO 

lahko imeli tudi spravljeno vso dokumentacijo. Strošek tega pa bo moral biti minimalen.  

 

45 letnica društva nas čaka leta 2021, 50 letnica pa 2026 oz. naslednjega predsednika. 

 

Finančni plan za sezono 2019 / 2020: 

 

PRIHODKI     ODHODKI   

Članarine       400,00 €    Banka       200,00 €  

Sejem    1.400,00 €    šola        150,00 €  

Kadrovski?       1000,00 €    DDPO       500,00 € 

Izlet          50,00 €    pisarniški material       120,00 €  

licenčni seminar          50,00 €    avtobus – izlet       300,00 €  

občinski razpis       100,00 €    športna zveza          30,00 €  

Donacije                 -   €    ISIA (seminarja + tekma)    1.100,00 €  

      še kaj       300,00 €  

   

Predelava       300,00 €  

SKUPAJ    3.000,00 €    SKUPAJ    3.000,00 €  

 

SKLEP: Občni zbor je soglasno potrdil plan dela za sezono 2019/20 in obdobje 2019 – 2023. 

 

14. Razno 

 
- Imamo 2 nova člana, ki sta uspešno opravila izpit za U3: Žiga Selan in Aljaž Brenčič.  
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- VPIS V RAZVID IZOBRAŽENIH IN STROKOVNO USPOSOBLJENIH DELAVCEV V 

ŠPORTU. Več o tej temi bo posredovano po e-pošti. 

- Za člana v izvršnem odboru Športne zveze Logatec je predlagan Tomaž Lukančič za 

člana izvršnega odbora in Uroš Šemrov za člana disciplinske komisije. Volitve bodo v 

petek 31.5.2019. 

 
Občni zbor se je zaključil ob 21:00. 
 
 

 
Zapisal: Žiga Selan      PZUTS Logatec:  Uroš Šemrov 
          predsednik 
 
 
Overovatelj 1: 
 
 
Overovatelj 2: 


