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Z A P I S N I K 
 
rednega občnega zbora društva Salezijanski mladinski center Sevnica (v nadaljevanju SMC 
Sevnica), ki je potekal v soboto, 19. 02. 2022, z začetkom ob 19. uri v prostorih SMC Sevnica 
ter sočasno na povezavi Zoom.   
 
Prisotni: Ana Vencelj, Maja Zelič, Jože Brečko, Blaž Jene, Jana Jene, Tinkara Jene, Andrej 
Sešlar, Martin Sešlar, Primož Hrovat, Melisa Košar, Jure Zelič, Ana Sladič, Gorazd Kozmus, 
Neža Kolman, Nik Gorišek, Aljaž Vrtovšek, Valerija Šturbej, Liza Senica, Iza Vencelj, Zala 
Vencelj, Katarina Traven, Ivana Sešlar, May Orešek, Maya Orešek, Domen Sladič, Matjaž 
Traven, Matija Vene, Mihael Zeme, Matija Zeme, Neža Ajda Gabrič, Valentina Žveglič, Žan 
Seničar, Nina Košar, Katarina Knez. 

Predlagani dnevni red:  
1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 
3. Potrditev zapisnika iz Rednega občnega zbora 2021 
4. Potrditev dnevnega reda 
5. Predstavitev programskega poročila za 2021 
6. Predstavitev programov za leto 2022 
7. Predstavitev finančnega poročila 
8. Poročilo nadzornega odbora društva 
9. Volitve organov društva 
10. Razno  

 
Ad 1) 

Skladno s Statutom društva je Občni zbor sklepčen, če je po 15 minutah prisotnih najmanj 10 
članov društva. Ob 19.10 je predsednica Maja Zelič ugotovila, da je prisotnih več kot 10 
članov društva SMC Sevnica in da je Občni zbor sklepčen. Skupaj nas je bilo prisotnih 34, 
posamezniki so navedeni zgoraj. 
 

Ad 2) 

Predsednica društva je predlagala naslednji sklep:  

• za delovnega predsednika se izvoli Martin Sešlar,  

• za zapisnikarja Ano Vencelj, 

• za overitelja zapisnika Jureta Zeliča in Domna Sladiča. 

SKLEP: Razprave ni bilo. Sklep je bil soglasno sprejet.    
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Ad 3) 

Martin Sešlar predstavi zapisnik Občnega zbora, ki je potekal 05. 03. 2021: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 
3. Potrditev zapisnika iz Izrednega občnega zbora 2020 
4. Potrditev dnevnega reda 
5. Predstavitev programskega poročila za 2020 
6. Predstavitev programov za leto 2021 
7. Predstavitev finančnega poročila 
8. Poročilo nadzornega odbora društva 
9. Razno  

SKLEP: Zapisnik iz Rednega občnega zbora 2021 se sprejme. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 4) 

Martin Sešlar predstavi točke dnevnega reda Občnega zbora: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 
3. Potrditev zapisnika iz Rednega občnega zbora 2021 
4. Potrditev dnevnega reda 
5. Predstavitev programskega poročila za 2021 
6. Predstavitev programov za leto 2022 
7. Predstavitev finančnega poročila 
8. Poročilo nadzornega odbora društva 
9. Volitve organov društva 
10. Razno  

SKLEP: Razprave ni bilo. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 5) 

Nik Gorišek predstavi programsko poročilo za leto 2021. Izvajali so se naslednji programi: 

• priprave na oratorij, 

• srečanje animatorjev, 

• priprava animatlona, 

• pomladansko srečanje animatorjev oratorija, 

• počitniško varstvo, 

• oratorij, 

• večer sodobne krščanske glasbe. 

SKLEP: Programsko poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
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Ad 6) 

Martin Sešlar predstavi programe, ki se bodo izvajali v letu 2022. Ti si po kronološkem 
vrstnem redu sledijo: 

• birmanske skupine in birmanski vikend, 

• zimovanje, 

• postne duhovne vaje, 

• usposabljanje za animatorje v Želimljah, 

• vikend za animatorje (priprave za oratorij), 

• oratorij, 

• počitniško varstvo, 

• priprava uskovniškega tedna, 

• miklavževanje, 

• palačinkijada. 

SKLEP: Programski načrt je bil soglasno sprejet. 
 

Ad 7) 

Ana Vencelj predstavi finančno poročilo za leto 2021. Poročilo je bilo predstavljeno po 
principu denarnega toka. V letu 2021 je bilo 8.956,44 € prihodkov in 7.819,69 € odhodkov. 
Razlika znaša 1.136,75 € prihodkov več kot odhodkov.  

SKLEP: Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
 

Ad 8) 

Matjaž Traven, Andrej Sešlar in Blaž Jene predstavijo programsko poročilo nadzornega 
odbora za leto 2021. Nadzorni odbor je pregledal poslovanje društva in ni ugotovil 
nepravilnosti. 

SKLEP: Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto. 
 

Ad 9) 

Maja Zelič preda funkcijo predsednika društva SMC Sevnica ter predlaga naslednji vrstni red 
volitev organov društva s predlaganimi kandidati: 

• za duhovnega asistenta predlaga Jožeta Brečka, 

• za blagajnika predlaga Majdo Vencelj, 

• za novega predsednika društva nadzorni odbor predlaga Nika Goriška, 

• za podpredsednika Jure Zelič predlaga Martina Sešlarja, 

• za upravni odbor Maja Zelič predlaga: 
o Majdo Vencelj, 
o Lenarta Travna za zimovanje, 
o Jureta Zeliča za oratorij, 
o Niko Ganc za oratorijske dneve, 
o Tinkaro Jene kot koordinatorja dela z župnijo, 
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o Valentino Žveglič za medije, 
o Primoža Hrovata za povezovanje z drugimi SMC-ji, 
o Lizo Senica za miklavževanje in rojstne dneve. 

Funkcijo nadzornega odbora društva še naprej opravljajo Andrej Sešlar, Matjaž Traven in Blaž 
Jene. 

Za člane častnega razsodišča Maja Zelič predlaga Ano Sladič, Domna Sladiča in Meliso Košar. 

Za vse funkcije je potekalo glasovanje z dvigom rok. 

SKLEP: Jože Brečko je bil soglasno izvoljen za duhovnega asistenta. 

SKLEP: Majda Vencelj je bila soglasno izvoljena za blagajnika. 

SKLEP: Nik Gorišek je bil soglasno izvoljen za predsednika društva. 

SKLEP: Martin Sešlar je bil soglasno izvoljen za podpredsednika društva. 

SKLEP: Vsi člani upravnega odbora so bili soglasno izvoljeni. 

SKLEP: Člani nadzornega odbora so bili soglasno izvoljeni. 

SKLEP: Člani častnega razsodišča so bili soglasno izvoljeni. 
 

Ad 10) 

Maja Zelič pozdravi nove člane društva, Ivano Sešlar, Matijo Veneta in Žana Seničarja. Maja 
prav tako predlaga, da se nekoga zadolži za pošiljanje prošenj za donacije. 

Ana Vencelj predlaga posodobitev spletne strani – zamenjava telefonskih številk za rojstne 
dneve, katere bo sedaj vodila Liza Senica. 

Martin Sešlar predlaga, da bi mlajši člani ustvarili nov SMC Band, za katerega Matjaž Traven 
predlaga člane. Martin prav tako spodbudi animatorje za sodelovanje na nacionalni ravni ter 
pove število prijavljenih na zimovanje. 

Andrej Sešlar predstavi sinodo ter predlaga, da bi se dobila skupina animatorjev, ki bi si vzela 
nekaj časa in se pogovorila o določeni tematiki ter o tem zapisala krajše poročilo. 

Jože Brečko se zahvali animatorjem za sodelovanje v SMC-ju ter jih spodbudi tudi za 
nadaljnje sodelovanje. 
 
Seja Občnega zbora se je zaključila ob 20.17 uri. 
 
Zapisnikar: Ana Vencelj 

 
 

 
Delovni predsednik: Martin Sešlar 

 
 

 
Overitelja zapisnika: Jure Zelič 

 
 

 
 Domen Sladič 

 
 

 
žig 


