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Z A P I S N I K 
 

 

5. redne skupščine Športne zveze Šoštanj, ki je bila v četrtek, 23. maja 2002 ob 18. uri v 

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

 

Prisotni predstavniki članov ŠZŠ z glasovalno pravico:  

 Andreja GOMBOC (TD Rod Pusti grad Šoštanj) 

 Gregor RUPNIK (Šahovski klub Šoštanj) 

 Danijel URBANC (Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica) 

 Rudi ROŽIČ (Odbojkarski klub Šoštanj-Topolšica) 

 Zinka MOŠKON (Planinsko društvo Šoštanj) 

 Lilijana KRIŽAN (Ženski kegljaški klub Šoštanj) 

 Albin OŠLOVNIK (Športno društvo Šoštanj) 

 Drago SKORNŠEK (Košarkarski klub Elektra) 

 Jože HAJSEK (Rokometni klub »veterani« Šoštanj) 

 Edi GRAZER (Ribiška družina Paka Šoštanj) 

 Anton LEBAR (Namiznoteniški klub SPIN) 

 Rado REDNAK (Moto club AMA Šoštanj)  

 Matjaž CESAR (Nogometni klub Šoštanj) 

 

Ostali prisotni:  

 Bruno RANDL (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez) 

 Nina REHAR (Občina Šoštanj) 

 Helena URH (TD Rod Pusti grad Šoštanj) 

 Marjan STVARNIK (član nadzornega odbora ŠZŠ) 

 Leon ŠTRBAN (Planinsko društvo Šoštanj) 

 Bojan ROTOVNIK (podpredsednik ŠZŠ) 

 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev organov skupščine ŠZŠ 

2. Javna razprava o osnutku Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v Občini Šoštanj 

3. Vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ v letu 2001 

4. Vsebinski in finančni načrt ŠZŠ za leto 2002 

5. Poročilo nadzornega odbora ŠZŠ 

6. Razprava po poročilih 

7. Volitve dodatnih članov Upravnega odbora ŠZŠ 

8. Določitev članarine ŠZŠ za leto 2003 

9. Razno 

 

 

Vsi člani ŠZŠ so skupaj z vabilom na skupščino prejeli tudi: 

 gradivo za skupščino ŠZŠ, 

 pooblastilo za predstavnika članice ŠZŠ na skupščini, 

 statut ŠZŠ 

 poslovnik o delu skupščine ŠZŠ, 

 vsebinsko poročilo o delu ŠZŠ v letu 2001, 

 bilanca stanja in bilanca uspeha ŠZŠ za leto 2001, 

 finančni načrt ŠZŠ za leto 2002, 

 evidenčni list za kandidiranje za voljenega člana UO ŠZŠ. 

 

 

Vsi sklepi na skupščini so bili sprejeti SOGLASNO! 
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Ad. 1) 

Predsednik ŠZŠ je v skladu s statutom ŠZŠ pričel z delom skupščine in pozdravil vse prisotne. Na kratko je 

opisal športno pot znanega športnika, Matjaža Nateka, ki je umrl nekaj dni pred skupščino. Prisotni smo se 

poklonili njegovemu spominu z minuto molka. 

 

Predsednik ŠZŠ je za organe skupščine predlagal, predstavniki članov ŠZŠ pa potrdili naslednje člane 

organov skupščine: 

 delovni predsednik skupščine: Bojan Rotovnik 

 člana delovnega predsedstva: Marjan Stvarnik in Anton Lebar 

 overovateljici zapisnika: Helena Urh in Zinka Moškon 

 člani volilno-verifikacijske komisije: Albin Ošlovnik, Gregor Rupnik in Lilijana Križan 

 

Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje in prevzel vodenje skupščine. Volilno-verifikacijska komisija 

je podala poročilo: 

 

Po pregledu izpolnjenih pooblastil je volilno-verifikacijska komisija ugotovila, da je na skupščini 

prisotnih 12 predstavnikov članov ŠZŠ od 17 članov (70,58%), to je več kot polovica članov ŠZŠ, zato 

komisija ugotavlja, da je skupščina sklepčna. 

 

Po ugotovljeni sklepčnosti je delovni predsednik na kratko obrazložil pravila delovanja skupščine in 

predstavil dnevni red, na katerega ni bilo pripomb. 

 

SKLEP 1/5: Sprejme se dnevni red 5. redne skupščine ŠZŠ, kot je bil predlagan na vabilu. 

 

 

Ad. 2) 

V imenu delovne skupine, ki je pripravila osnutek »Pravilnika za sofinanciranje športa v Občini Šoštanj« je 

Bojan Rotovnik predstavil vsebino in postopek sprejemanja tega občinskega pravnega akta. 

 

Danijel Urbanc je zastavil vprašanje, pri katerih vsebinah bodo lahko jamarji kandidirali za finančna 

sredstva.  

 

Bruno Randl je dejal, da so osnutek pravilnika podrobno pregledali na Olimpijskem komiteju Slovenije – 

združenju športnih zvez in podali ugotovitev, da je pravilnik izredno dobro pripravljen. Prosijo za 

dovoljenje, da lahko OK osnutek pravilnika posreduje zainteresiranim športnim zvezam. Osebno pa je 

podal pripombo, da je potrebno urediti izredno (ob velikih uspehih) sofinanciranje vrhunskih športnikov, ki 

imajo stalno bivališče v Občini Šoštanj, so pa člani društev izven Občine Šoštanj. 

 

Pred glasovanjem je na skupščino prišel predstavnik Nogometnega kluba Šoštanj in tako se je število 

predstavnikov članov ŠZŠ z glasovalno pravico povečalo na 13. 

 

SKLEP 2/5: Skupščina ŠZŠ daje soglasje k osnutku Pravilnika za sofinanciranje športa v Občini 

Šoštanj s tem, da se upošteva pripomba glede ureditve izrednega sofinanciranje vrhunskih 

športnikov iz Občine Šoštanj, ki niso člani društev iz Občine Šoštanj. 

 

 

Ad. 3) 

Predsednik ŠZŠ je podal vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ v letu 2001. Posebej je poudaril, da je 

UO ŠZŠ namenil namenska sredstva Občine Šoštanj za leto 2001 za izgradnjo premičnih tribun v športni 

dvorani. Investicija je bila izvedena v letu 2002, zato tega ni zavedeno v poročilu.  

Gradivi sta bili prilogi vabilu. 
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Ad. 4) 

Predsednik ŠZŠ je podal vsebinski in finančni načrt dela ŠZŠ za leto 2002. Predlog finančnega načrta za 

leto 2002 je bil priloga vabilu. Glavne naloge ŠZŠ za leto 2002: 

 skrbeti za nadaljnji razvoj in popularizacijo športa v Občini Šoštanj, 

 propagirati šport in športne aktivnosti v Občini Šoštanj,  

 skupaj z Občino Šoštanj poiskati ustrezen sistem vzdrževanja in upravljanja športnih objektov, 

 omogočiti strokovno pomoč članom ŠZŠ in jih redno obveščati o novostih, 

 upravljanje z Domom TVD Partizan Šoštanj, 

 sodelovanje z Občino Šoštanj na področju športa in pravnih aktov s področja športa, 

 priprava in izvedba Dnevov rekreacije 2002, 

 sprejeti pravilnik o izboru naj športnika in športnice leta Občine Šoštanj in izvesti prvo podelitev, 

 

 

Ad. 5) 

Predstavnik nadzornega odbora ŠZŠ je podal ugotovitve nadzornega odbora ŠZŠ: 

 NO ŠZŠ je od ustanovitve, oktobra meseca 2001 leta, vseskozi obiskoval seje UO ŠZŠ in sproti 

spremljal delo zveze, 

 iz bilance poslovanja je razvidna usklajenost med prihodki in odhodki, 

 ŠZŠ je svoje delo opravljala skladno s statutom in zakonom. 

 

Nadzorni svet nima pripomb na delo in poslovanje Športne zveze Šoštanj. 

 

 

Ad. 6) 

Pod to točko so bile združene razprave pod točko 3, 4 in 5. 

 

Albin Ošlovnik je podal problematiko organiziranja turnirjev za pokal mesta Šoštanj in za pokal Občine 

Šoštanj. Razvila se je široka debata, ki je nakazala možne rešitve. 

 

SKLEP 3/5: Upravni odbor ŠZŠ na svoji naslednji seji pripravi predlog kriterijev za organizacijo 

turnirjev za pokal mesta Šoštanj in za pokal Občine Šoštanj in jih posreduje Občini Šoštanj. 

 

Bojan Rotovnik je prikazal problematiko rokometnega igrišča, ki se nahaja v samem centru Šoštanja, a je 

zelo slabo izkoriščen in nima upravnika. V debati so se pokazali mnogi problemi, ki so v povezavi z 

rokometnim igriščem Šoštanj. Matjaž Cesar in Nina Rehar sta predstavila možnost ureditve mladinskega 

centra v hiši nasproti rokometnega igrišča, a je ta možnost zaradi slabega stanja hiše skoraj neuresničljiva.  

 

SKLEP 4/5: ŠZŠ poziva Občino Šoštanj, da uredi upravljanje z rokometnim igriščem Šoštanj. 

 

Albin Ošlovnik je pozval športna društva, da pošiljajo svoje aktivnosti za objavo v Šoštanjskem športnem 

napovedniku. 

 

SKLEP 5/5: Skupščina ŠZŠ sprejme: 

 vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ za leto 2001, 

 vsebinski in finančni načrt dela ŠZŠ za leto 2002 in 

 poročilo Nadzornega odbora ŠZŠ. 

 

 

Ad. 7) 

Volilno-verifikacijska komisija je podala poročilo o sklepčnosti (prisotnih 13 predstavnikov članov ŠZŠ od 

17 članov) in podala ugotovitev, da so vsi oddani evidenčni listi za kandidate za člane UO ŠZŠ pravilno 

izpolnjeni. 

 

Delovni predsednik je dal v razpravo, koliko novih članov UO ŠZŠ se bo izvolilo (od 1 do 4). Po splošni 

debati je predsednik ŠZŠ predlagal, skupščina pa sprejela 

 

SKLEP 6/5: Za dobo enega leta se izmed kandidatov izvoli 4 nove člane UO ŠZŠ. 
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Delovni predsednik je podal obrazložitev načina volitev in javno objavil seznam kandidatov: Helena URH 

(TD Rod Pusti grad Šoštanj), Danijel URBANC (Šaleški jamarski klub Podlasica), Milan SEKULIČ 

(Športno društvo Šoštanj), Matjaž KLEMENČIČ (Rokometni klub »veterani« Šoštanj) in Matjaž CESAR 

(Nogometni klub Šoštanj). Vsak kandidat se je predstavil oz. ga je predstavil predstavnik predlagatelja. 

 

Volilno-verifikacijska komisija je izvedla tajne volitve in podala uradni rezultat volitev: Helena URH je 

prejela 13 glasov, Danijel URBANC je prejel 10 glasov, Milan SEKULIČ je prejel 7 glasov, Matjaž 

KLEMENČIČ je prejel 10 glasov in Matjaž CESAR je prejel 11 glasov. 

 

UGOTOVITVENI SKLEP: Novi voljeni člani Upravnega odbora ŠZŠ so za dobo enega leta postali: 

Helena URH, Danijel URBANC, Matjaž KLEMENČIČ in Matjaž CESAR. 
 

 

Ad. 8) 

Upravni odbor ŠZŠ je podal predlog članarine za leto 2003 v višini 2.000 SIT. Anton Lebar je predlagal 

drugačen način obračunavanja članarine in sicer glede na število članov, aktivnost ipd. Predsednik ŠZŠ je 

odgovoril, da zaradi nizke vsote in težjega preverjanja, predlagan sistem ni smiseln. Predlagatelj se je 

strinjal s predsednikom ŠZŠ in umaknil predlog.  

 

SKLEP 7/5: Članarina ŠZŠ za leto 2003 znaša 2.000 SIT. 

 

 

Ad. 9) 

 Planinsko društvo Šoštanj je prosilo skupščino ŠZŠ za podporo pri aktivnostih za razveljavitev uporabe 

izraza Velenjsko hribovje za vsem domačinom znano Šaleško hribovje. 

 

SKLEP 8/5: ŠZŠ podpira aktivnosti Planinskega društva Šoštanj glede pravilnega poimenovanja 

Šaleškega hribovja. 

 

 Predsednik NK Šoštanj je povabil prisotne na oglede tekem svetovnega prvenstva v nogometu in na 

jesenske tekme tega kluba na domačem igrišču. 

 Podpredsednik ŠZŠ je pozval člane ŠZŠ k soorganizaciji Dnevov rekreacije 2002, ki bodo v drugi 

polovici septembra in v prvi polovici oktobra 2002. 

 Anton Lebar je postavil vprašanje glede uporabe Doma TVD Partizan za turnirje. Predsednik ŠZŠ mu 

je odgovoril, da naj pisni predlog naslovi na UO ŠZŠ, ki rešuje takšna vprašanja. 

 Matjaž Cesar je prisotne seznanil z izgradnjo novega večnamenskega doma v Topolšici in predlagal 

podporo ŠZŠ k izgradnji igrišča ob domu. 

 

SKLEP 9/5: ŠZŠ predlaga Občini Šoštanj, da se ob novem večnamenskem domu v Topolšici izgradi 

tudi športno igrišče. 
 

 Andreja Gomboc je postavila vprašanje, na kakšen način lahko člani ŠZŠ pridobijo sredstva, ki jih ŠZŠ 

namenja za dotacije. Predsednik ŠZŠ ji je odgovoril, da na podlagi pisnih vlog, ki se naslovijo na UO 

ŠZŠ. 

 

Ker ni bilo nobenih dodatnih razprav, se je delovni predsednik skupščine ŠZŠ zahvalil vsem za prisotnost, 
zaključil skupščino ob 20. uri ter povabil prisotne na skromno zakusko. 

 

Overovateljici zapisnika:       Delovni predsednik skupščine: 

Helena URH        Bojan ROTOVNIK 

 

____________________       _________________________ 

 

Zinka MOŠKON       Predsednik ŠZŠ:  

Drago SKORNŠEK 

 

_____________________      _________________________ 


