46. redni volilni občni zbor ZSŠDI

NABREŽINA – V petek, 21. aprila 2017, je bil v polni dvorani SKD Igo Gruden 46. redni volilni
občni zbor Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, k se ga je udeležilo 46 delegatov od
57 članic naše krovne organizacije. Prisotni so bili tudi številni gostje. Po uvodnem pozdravu
predsednika ZSŠDI Ivana Peterlina je sledilo podelitev priznanj. Priznanji za življenjsko delo v
športu sta prejela Saverij Rožič in Viktor Stopar, za življenjsko zvestobo v športu pa Edi Bole
(utemeljitve vseh treh nagrajencev objavljamo v celoti). Odslej šteje ZSŠDI 59 članov, saj so na
občenm zboru sprejeli dve novi društvi: Mažoretno in twirling skupino Doberdob ter ASD
Sistiana/Sesljan. Po predsedniškem poročilu (ki ga objavljamo v celoti) so sledili pisni pozdravi,
ki jih je prebral organizacijski tajnik Evgen Ban. Te pa so poslali: naša poslanka Tamara
Blažina, predsednica paritetnega odbora Ksenja Dobrila, deželni svetnik Stefano Ukmar in
predsenica ZSKD Živka Persi. Svoje pozdrave pa so prinesli: član Ministrsta za zunanje zadeve
Slovenije Robert Kojc, članica OKS Sonja Poljšak, predsednik SSO Walter Bandelj, predsednik
SKGZ Rudi Pavšič, deželni svetnik Igor Gabrovec, predsednica ZSKP Gorica Franka Padovan
in predsednik SKZ Gorica David Peterin. Po blagajniškem poročilu, ki ga je podala Sonja Sirk,
je sledilo še poročilo nadzornega odbora, ki ga je prebrala Nadja Kralj. Sledile so volitve.
Predsednik Peterlin (edini kandidat) je bil potrjen s 33 glasovi (73 %). Novi člani izvršnega
odbora so: Petra Krizmancic (31 glasov), Livio Rožič (31), Peter Žerjal (31), Erika Nardin (28),
Igor Kocijančič (28), Jan Gregori (27), Maurizio Vidali (24), Maja Peterin (22). Nadzorni odbor,
predsednica Nadia Kralj (38); efektivna člana: Sonia Sirk (32), Loredana Princic (29); suplenta:
Peter Sterni (19), Marko Kojanec (17). Razsodišče, efektivni člani: Boris Bogatec (33), Paola
Ursič (32), Jure Kufersin (31); suplenta: Denis Doljak (27), Sabina Slavec (26). NABREŽINA – V
petek, 21. aprila 2017, je bil v polni dvorani SKD Igo Gruden 46. redni volilni občni zbor
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naše krovne organizacije. Prisotni so bili tudi številni gostje. Po uvodnem pozdravu predsednika
ZSŠDI Ivana Peterlina je sledilo podelitev priznanj. Priznanji za življenjsko delo v športu sta
prejela Saverij Rožič in Viktor Stopar, za življenjsko zvestobo v športu pa Edi Bole (utemeljitve
vseh treh nagrajencev objavljamo v celoti). Odslej šteje ZSŠDI 59 članov, saj so na občenm
zboru sprejeli dve novi društvi: Mažoretno in twirling skupino Doberdob ter ASD
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Blažina, predsednica paritetnega odbora Ksenja Dobrila, deželni svetnik Stefano Ukmar in
predsenica ZSKD Živka Persi. Svoje pozdrave pa so prinesli: član Ministrsta za zunanje zadeve
Slovenije Robert Kojc, članica OKS Sonja Poljšak, predsednik SSO Walter Bandelj, predsednik
SKGZ Rudi Pavšič, deželni svetnik Igor Gabrovec, predsednica ZSKP Gorica Franka Padovan
in predsednik SKZ Gorica David Peterin. Po blagajniškem poročilu, ki ga je podala Sonja Sirk,
je sledilo še poročilo nadzornega odbora, ki ga je prebrala Nadja Kralj. Sledile so volitve.
Predsednik Peterlin (edini kandidat) je bil potrjen s 33 glasovi (73 %). Novi člani izvršnega
odbora so: Petra Krizmancic (31 glasov), Livio Rožič (31), Peter Žerjal (31), Erika Nardin (28),
Igor Kocijančič (28), Jan Gregori (27), Maurizio Vidali (24), Maja Peterin (22). Nadzorni odbor,
predsednica Nadia Kralj (38); efektivna člana: Sonia Sirk (32), Loredana Princic (29); suplenta:
Peter Sterni (19), Marko Kojanec (17). Razsodišče, efektivni člani: Boris Bogatec (33), Paola
Ursič (32), Jure Kufersin (31); suplenta: Denis Doljak (27), Sabina Slavec (26).
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