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Z A P I S N I K 

 

s 4. redne Skupščine Športne zveze Šoštanj, ki je bila v četrtek, 25. oktobra 2001 ob 19. uri 

v veliki sejni sobi Občine Šoštanj. 
 

Prisotni predstavniki članov ŠZŠ z glasovalno pravico: Alimpie Košarkoski (OK Šoštanj – Topolšica), 

Alojz Kemperle (RD Paka Šoštanj), Dani Urbanc (Šaleški JK Podlasica Topolšica), Drago Skornšek 

(KK Elektra), Franc Hribernik (NTK Spin Šoštanj), Gregor Rupnik (ŠK Šoštanj), Helena Urh (DT 

Rod Pusti grad Šoštanj), Ivo Blazinšek (ŽOK Kajuh Šoštanj), Martina Pečnik (PD Šoštanj), Matjaž 

Klemenčič (RK Veterani Šoštanj), Nino Ošlovnik (ŠD Šoštanj), Peter Bolha (ŠD Gaberke), Ratko 

Stevančević (NK Usnjar Šoštanj) in Romana Borovnik (ŽKK Šoštanj), 

 

Ostali prisotni: Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Boris Plamberger (ŽOK Kajuh Šoštanj), Franc Fajdiga 

(NTK Spin Šoštanj), Janko Zacirkovnik (OK Šoštanj - Topolšica), Milan Ježovnik (NTK Spin 

Šoštanj), Roman Kavčar (NTK Spin Šoštanj), Slavko Hostnik (Šaleški JK Podlasica Topolšica), Toni 

Rehar (OŠ Biba Roeck) in Vid Novak (TD Rod Pusti grad Šoštanj). 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev organov skupščine 

2. Nov statut ŠZŠ in sprememba sedeža ŠZŠ 

3. Poslovnik o delu Skupščine ŠZŠ 

4. Sprejem novih članov v ŠZŠ 

5. Strokovne podlage za sprejem "Meril za sofinanciranje športnih programov v Občini Šoštanj" 

6. Poročilo Nadzornega odbora in volitve novega Nadzornega odbora ŠZŠ 

7. Pogodba med člani in ŠZŠ ter članarina 

8. Razno 

 

Vsi člani ŠZŠ so v dveh delih prejeli gradivo za skupščino ŠZŠ: 

 vabilo za 4. skupščino ŠZŠ, 

 gradivo za skupščino ŠZŠ, 

 pooblastilo za predstavnika člana ŠZŠ na skupščini, 

 obrazec za prijavo kandidatov za Nadzorni odbor ŠZŠ 

 predlog "Strokovnih podlag za sprejem novih meril za sofinanciranje športnih programov v Občini 

Šoštanj", 

 predlog Statuta ŠZŠ, 

 predlog poslovnika o delu Skupščine ŠZŠ, 

 predlog vsebine pogodbe med ŠZŠ in člani. 

 

Vsi sklepi na skupščini ŠZŠ so bili sprejeti SOGLASNO! 

 

Ad. 1) Predsednik ŠZŠ, Drago Skornšek je začel skupščino s pozdravom vsem prisotnim. Na 

podlagi oddanih pooblastil predstavnikov članov ŠZŠ je ugotovil, da so prisotni predstavniki 

13 članov ŠZŠ od 15 (86,66%). Ugotovil je, da je skupščina ŠZŠ sklepčna, saj je prisotnih več 

kot polovica predstavnikov članov ŠZŠ.  

 

Predsednik ŠZŠ je prebral predlagan dnevni red. Nihče ni imel dopolnil ali pripomb na dnevni 

red. 

SKLEP 1: Sprejme se predlagan dnevni red Skupščine ŠZŠ. 

V izvolitev je predlagal delovno predsedstvo, verifikacijsko-volilno komisijo, dva 

overovatelja zapisnika ter zapisnikarja. 

SKLEP 2: Za delovnega predsednika skupščine ŠZŠ je izvoljen Janko Zacirkovnik (OK 

Šoštanj – Topolšica), za člana delovnega predsedstva skupščine ŠZŠ pa Gregor Rupnik 

(ŠK Šoštanj) in Dani Urbanc (Šaleški JK Podlasica Topolšica). 
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SKLEP 3: V verifikacijsko-volilno komisijo skupščine ŠZŠ so izvoljeni Nino Ošlovnik (ŠD 

Šoštanj), Alimpie Košarkoski (OK Šoštanj – Topolšica) ter  Helena Urh (TD Rod Pusti grad 

Šoštanj). 

SKLEP 4: Za overovatelja zapisnika skupščine ŠZŠ so izvoljeni Boris Plamberger (ŽOK Kajuh 

Šoštanj) in Martina Pečnik (PD Šoštanj). 

SKLEP 5: Za zapisnikarja skupščine ŠZŠ se izvoli Bojan Rotovnik (PD Šoštanj). 

Po izvolitvi je vodenje skupščine ŠZŠ prevzelo delovno predsedstvo skupščine ŠZŠ in delovni 

predsednik se je zahvalil za zaupanje ter nadaljeval z delom po sprejetem dnevnem redu. 

 

Ad. 2) Podpredsednik ŠZŠ, Bojan Rotovnik je na kratko predstavil predlog statuta ŠZŠ in podal še tri 

predloge dopolnil k statutu. V razpravi so sodelovali različni predstavniki članov ŠZŠ, ki so želeli 

predvsem dobiti natančnejšo obrazložitev določenih členov. Sprejeli smo tudi nekaj dopolnil k 

predlogu statuta ŠZŠ. 

SKLEP 6: Skupščina ŠZŠ sprejema nov statut ŠZŠ skupaj z dopolnili, podanimi na skupščini 

ŠZŠ. 

Čistopis statuta ŠZŠ pripravi vodstvo ŠZŠ ki tudi uredi vse potrebno za registracijo novega statuta 

ŠZŠ na Upravni enoti Velenje. 

 

Sedež ŠZŠ je na Trgu svobode 12 (občinska stavba) in ker v tej stavbi nimamo svoje pisarne ali 

prostora je predsednik ŠZŠ predlagal nov sedež ŠZŠ in sicer na Tekavčevi 1 (Dom TVD Partizan). 

SKLEP 7: Potrdi se nov sedež društva, ki je na Tekavčevi 1 v Šoštanju. 

Vodstvo ŠZŠ poskrbi za registracijo novega sedeža ŠZŠ na Upravni enoto Velenje.  

 

Ad. 3) Predsednik ŠZŠ, Drago Skornšek je predstavil predlog poslovnika skupščine ŠZŠ, ki je 

usklajen z novim statutom ŠZŠ. Predlagan poslovnik je dopolnjena verzija na pretekli skupščini ŠZŠ 

začasno sprejetim poslovnikom. Razprav ni bilo. 

SKLEP 8: Potrdi se Poslovnik skupščine ŠZŠ. 

 

Ad. 4) Sekretar ŠZŠ, Nino Ošlovnik je seznanil prisotne, da je do skupščine ŠZŠ vlogo za članstvo 

posredovalo Taborniško društvo Rod Pusti grad Šoštanj, ki je posredovalo tudi vse zahtevane 

dokumente, zato je vloga popolna. 

SKLEP 9: V ŠZŠ se sprejme Taborniško društvo Rod Pusti grad Šoštanj. 

Po statutu ŠZŠ postane društvo član ŠZŠ takoj po sprejetju. Zato je predstavnica taborniškega društva 

s sprejemom v ŠZŠ pridobila glasovalno pravico. 

 

Od te točke dalje je bilo zaradi izvolitve novega člana prisotnih 14 predstavnikov članov ŠZŠ od 16 

članov (87,5%). 

 

Ad. 5) Podpredsednik ŠZŠ je podal uvodno obrazložitev predloga Strokovnih podlag za sprejem novih 

"Meril za sofinanciranje športnih programov v Občini Šoštanj". Vsebina strokovnih podlag je bila tudi 

tema okrogle mize, ki je potekala pred skupščino in na kateri jo bilo prisotnih 14 predstavnikov članov 

ŠZŠ. Okrogla miza je po daljši debati sprejela sklep, da se predlaga skupščini ŠZŠ v sprejem 

strokovne podlage.  

Po krajši razpravi prisotnih, ki ni posegala v spremembo vsebine strokovnih podlag, je delovni 

predsednik skupščine ŠZŠ zaključil debato. 

SKLEP 10: Sprejmejo se strokovne podlage za sprejem novih "Meril za sofinanciranje športnih 

programov v Občini Šoštanj". 

 

Ad. 6) Nadzornemu odboru ŠZŠ, ki je od leta 1996 deloval v sestavi Marko Kompan, Franc Kramer in 

Janko Zacirkovnik, je v letu 2000 potekel mandat. V imenu nadzornega odbora ŠZŠ je poročilo podal 

Janko Zacirkovnik, ki je podal ugotovitev, da se nadzorni odbor ni nikoli sestal in zato ni imel 

vpogleda v delovanje ŠZŠ. NO ugotavlja tudi, da po skupščini ŠZŠ v letu 1999 ni bila opravljena 

primopredaja med starim in novim vodstvom ŠZŠ. Prav tako je bilo podano finančno poslovanje ŠZŠ 

v letu 2000. 

SKLEP 11: Sprejme se poročilo nadzornega odbora ŠZŠ. 
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SKLEP 12: Razreši se nadzorni odbor ŠZŠ v sestavi Marko Kompan, Franc Kramer in Janko 

Zacirkovnik. 

 

Delovni predsednik skupščine ŠZŠ je na osnovi izpolnjenih evidenčnih listov za kandidiranje za člane 

nadzornega odbora ŠZŠ predstavil seznam kandidatov: Viki Drev (OK Šoštanj – Topolšica), Franc 

Hribernik (NTK Spin Šoštanj), Alojz Kemperle (RD Paka Šoštanj), Drago Šumik (ŠK Šoštanj), 

Marjan Stvarnik (RK Veterani Šoštanj) in Vlado Videmšek (ŠD Gaberke). 

Na podlagi statuta ŠZŠ in poslovnika skupščine ŠZŠ so bile izvedene tajne volitve za člane 

nadzornega odbora ŠZŠ. Glasovalo je 14 predstavnikov članov ŠZŠ. 

Verifikacijsko-volilna komisija je izvedla volitve in hkrati izračunala rezultate. 

Rezulati volitev: Viki Drev (OK Šoštanj – Topolšica) – 8 glasov, Franc Hribernik (NTK Spin Šoštanj) 

– 5 glasov, Alojz Kemperle (RD Paka Šoštanj) – 11 glasov, Drago Šumik (ŠK Šoštanj) – 1 glas, 

Marjan Stvarnik (RK Veterani Šoštanj) – 10 glasov in Vlado Videmšek (ŠD Gaberke) – 7 glasov. 

Na podlagi tajnih volitev je verifikacijsko-volilna komisija podala ugotovitev, da so v nadzorni 

odbor ŠZŠ z mandatom štirih let bili izvoljeni: Viki Drev (OK Šoštanj – Topolšica), Alojz 

Kemperle (RD Paka Šoštanj) in  Marjan Stvarnik (RK Veterani Šoštanj). 

Zaradi napačne razlage števila prisotnih predstavnikov ŠZŠ je skoraj prišlo do razveljavitve 

glasovanja. Po preverjanju pooblastil se je ugotovilo, da je glasovalo 14 predstavnikov od 14 prisotnih 

predstavnikov članov ŠZŠ. Volitve so bile regularne. 

 

Ad. 7) Predsednik ŠZŠ je predstavil vsebino predlagane pogodbe o članstvu v ŠZŠ, ki nam jo narekuje 

Zakon o društvih. Prisotni so v razpravi ugotovili, da na pogodbi ni določen začetek veljavnosti 

pogodbe. 

SKLEP 13: Sprejme se vsebina pogodbe med ŠZŠ in člani ŠZŠ z dopolnilom o začetku 

veljavnosti pogodbe. 

SKLEP 14: Pogodbo morajo podpisati vsi člani ŠZŠ do 31. decembra 2001. 

 

Članstvo se ureja s članarino in zato je vodstvo ŠZŠ predlagalo skupščini ŠZŠ v sprejem simbolično 

višino članarine za člane ŠZŠ. 

SKLEP 15: Višina članarine za članstvo v ŠZŠ v letu 2002 je 1000 SIT. 

 

Ad. 8) Predsednik ŠZŠ je glede na določila novega statuta ŠZŠ predlagal skupščini ŠZŠ Bojana 

Rotovnika v izvolitev za podpredsednika ŠZŠ. Bojan Rotovnik je to funkcijo po izvolitvi za člana 

predsedstva ŠZŠ na skupščini ŠZŠ v decembru 1999 opravljal na podlagi sklepa predsedstva ŠZŠ. 

Sklep predsedstva velja le do konca leta 2001, zato je potrebno glede na statut ŠZŠ potrditev mandata 

na skupščini ŠZŠ.  

SKLEP 16: Do izteka mandata članom Upravnega odbora ŠZŠ, ki traja do jeseni leta 2003, se za 

podpredsednika ŠZŠ potrdi Bojana Rotovnika (PD Šoštanj). 

 

Ker ni bilo nobenih dodatnih razprav se je delovni predsednik skupščine ŠZŠ zahvalil vsem za 

prisotnost, zaključil skupščino ŠZŠ ter povabil prisotne na skromno zakusko. 

 

 

V Šoštanju, 28. oktobra 2001 

 

Zapisnikar         Predsednik ŠZŠ: 

Bojan Rotovnik:       Drago Skornšek 
      žig ŠZŠ 
__________________       ______________________ 

 

Overovatelj zapisnika       Overovateljica zapisnika: 

Boris Plamberger:       Martina Pečnik 

 

__________________       ______________________ 


