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Z A P I S N I K 
 

Zapisnik 3. skupščine Športne zveze Šoštanj, ki je bila v torek, 27. marca 2001 ob 18.30 uri 

v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj. 

 

Prisotni: Drago Skornšek (predsednik ŠZŠ in KK Elektra Šoštanj), Ratko Stevančevič (NK Usnjar 

Šoštanj), Janko Zacirkovnik (OK Topolšica-Šoštanj), Albin Ošlovnik (sekretar ŠZŠ in ŠD Šoštanj), 

Ivo Blazinšek (ŽOK Kajuh Šoštanj), Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Gregor Rupnik (Šahovski klub 

Šoštanj), Marjan Stvarnik (RK Veterani Šoštanj), Marica Lozič (Ženski kegljaški klub Šoštanj), Boris 

Plamberger (predsednik sveta za šolski šport ŠZŠ) in Marjana Čelofiga (Občina Šoštanj). 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine ŠZŠ 

2. Obravnava in sprejem poslovnika o delu skupščine ŠZŠ 

3. Poročilo o delu ŠZŠ v letu 2001 (vsebinsko in finančno) 

4. Razprava o poročilih 

5. Plan dela in finančni plan za leto 2001 

6. Sprejem novih članov v ŠZŠ 

7. Razno 

 

Vsi vabljeni so skupaj z vabilom na skupščino ŠZŠ prejeli še: predlog poslovnika o delu skupščine 

ŠZŠ, vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ v letu 2000, bilanco uspeha in stanja za leto 2000, 

program dela ŠZŠ za leto 2001 in predlog za sprejem novih članov v ŠZŠ. Na seji je bil vsem prisotnim 

razdeljen seznam članov ŠZŠ s podatki o kontaktnih osebah. 

 

Ad. 1) 

Skupščino je v skladu s Statutom ŠZŠ sklical in odprl predsednik ŠZŠ Drago Skornšek. Pozdravil je 

vse prisotne in v izvolitev predlagal: 

 delovno predsedstvo skupščine ŠZŠ v sestavi: Bojan Rotovnik (predsednik), Marica Lozič in 

Janko Zacirkovnik, 

 verifikacijsko komisijo skupščine ŠZŠ v sestavi: Albin Ošlovnik (predsednik), Ratko 

Stevančevič in Marjan Stvarnik 

 

Sklep št. 1: Potrdi se predlagana sestava delovnega predsedstva in verifikacijske komisije. 

Sklep soglasno sprejet. 

 

Vodenje skupščine ŠZŠ je prevzelo delovno predsedstvo in delovni predsednik se je zahvalil za 

zaupanje ter zaprosil verifikacijsko komisijo za poročilo o sklepčnosti.  

Poročilo verifikacijske komisije: na skupščini ŠZŠ je prisotnih 9 predstavnikov članov ŠZŠ od 14 

članov, kar pomeni, da je prisotnih več kot polovica predstavnikov članov ŠZŠ. Zato lahko 

skupščina ŠZŠ veljavno sklepa. 

Delovni predsednik je po poročilu verifikacijske komisije dal na glasovanje predlagan dnevni red. 

 

Sklep št. 2: Potrdi se dnevni red skupščine ŠZŠ, kot je zapisan na vabilu. 

Sklep soglasno sprejet. 

 

Ad. 2) 

Predsednik ŠZŠ je predstavil predlog Poslovnika o delu skupščine ŠZŠ. Po daljši debati in podanih 

pripombah je bil sprejet sklep: 

 

Sklep št. 3: S podanimi pripombami se začasno sprejme Poslovnik o delu Skupščine ŠZŠ. 

Čistopis poslovnika pripravi predsednik ŠZŠ.  

Sklep soglasno sprejet. 
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Sklep št. 4: Na podlagi sprejetega poslovnika o delu skupščine ŠZŠ se za overovatelja zapisnika 

skupščine ŠZŠ izvoli Janka Zacirkovnika in Borisa Plambergerja. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 3) 

Predsednik ŠZŠ je podal vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ v letu 2000. 

 

Ad. 4) 

Razprav na podana poročila ni bilo. 

 

Sklep št. 5: Sprejme se vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ v letu 2000. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad. 5) 

Predsednik ŠZŠ je podal plan dela ŠZŠ za leto 2001.  

Predstavnica Občine Šoštanj, Marjana Čelofiga, je prisotnim spregovorila o objektu TVD Partizan, o 

ostalih športnih objektih v Občini Šoštanj, o nameravani ustanovitvi javnega zavoda za šport Občine 

Šoštanj in o dotacijah društvom in ŠZŠ. Posebej je poudarila vlaganje finančnih sredstev v športne 

objekte. 

Janko Zacirkovnik je izpostavil problematiko objeta TVD Partizan in rokometnega igrišča. 

Odgovorila sta predsednik in sekretar ŠZŠ. Nato se je razvila živahna debata, ki jo je prekinil delovni 

predsednik z naslednjim predlogom sklepa: 

 

Sklep št. 6: Predsedstvo ŠZŠ mora na svoji prvi naslednji seji obravnavati problematiko objekta 

TVD Partizan in sprejeti ustrezne operativne rešitve. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep št. 7: Sprejme se program dela ŠZŠ za leto 2001. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 6) 

Predsednik in sekretar ŠZŠ sta predstavila vlogo Športnega društva Gaberke (Gaberke 101, Šoštanj, 

matična št.: 1053078) za sprejem v ŠZŠ.  

 

Sklep št. 8: V ŠZŠ se sprejme ŠD Gaberke. 

 

Izražene so bile še nekatere želje za včlanitev v ŠZŠ, a ker pisnih vlog ni bilo posredovanih je 

prevladalo stališče, da se bo v primeru dodatnih prošenj za članstvo v ŠZŠ sklicala še ena skupščina 

ŠZŠ v letu 2001. 

Predstavnika ŽOK Kajuh Šoštanj se je pozvalo, da naj predsedstvu ŠZŠ sporoči podatke o sedežu 

društva. 

 

Ad. 7) 

Pod točko razno je Bojan Rotovnik predstavil projekt izdelave karte Občine Šoštanj, kjer sodeluje tudi 

kot predstavnik ŠZŠ. Vse zainteresirane je povabil k sodelovanju. 

Predstavnica Občine Šoštanj je poudarila višino sredstev, ki jih občina namenja za delovanje objekta 

TVD Partizan. 
 

Dodatnih razprav ni bilo, zato se je delovni predsednik skupščine ŠZŠ  

zahvalil za udeležbo in zaključil z delom. 

 
Zapisnikar (Bojan Rotovnik): _________________ Predsednik ŠZŠ (Drago Skornšek): ___________________ 

 
Overovatelj (Janko Zacirkovnik): _________________  Overovatelj (Boris Plamberger): ___________________ 


