
 

 

ZAPISNIK 
 

 

s 6. redne Skupščine Športne zveze Šoštanj, ki je bila v sredo, 23. aprila 2003, ob 18. uri v veliki sejni sobi 

Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj. 

 

 

Prisotni predstavniki članov Športne zveze Šoštanj z glasovalno pravico: 

 Marjan Stvarnik - Rokometni klub "Veterani" Šoštanj; 

 Marjan Vrtačnik – Nogometni klub Šoštanj; 

 Alojz Kemperle – Ribiška družina Paka Šoštanj; 

 Marica Lozič – Ženski kegljaški klub Šoštanj; 

 Albin Ošlovnik – Športno društvo Šoštanj; 

 Peter Bolha – Športno društvo Gaberke; 

 Ivan Žnidar – Kegljaški klub Šoštanj; 

 Alimpie Košarkoski – Odbojkarski klub Šoštanj – Topolšica; 

 Tatjana Burger – Košarkarski klub Elektra; 

 Tone Leber – Namiznoteniški klub SPIN Šoštanj; 

 Zinka Moškon – Planinsko društvo Šoštanj; 

 Andrej Kodrun – Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica; 

 Ivan Blazinšek – Ženski odbojkarski klub Kajuh Šoštanj; 

 Helena Urh – Taborniško društvo Rod Pusti grad Šoštanj; 

 Gregor Rupnik – Šahovski klub Šoštanj. 
 

 

Ostali prisotni: 

 Štefan Szabo – podžupan Občine Šoštanj; 

 Darko Menih – član gradbenega odbora za izgradnjo nove OŠ in ravnatelj OŠ KDK; 

 Drago Skornšek – predsednik ŠZŠ; 

 Bojan Rotovnik – podpredsednik ŠZŠ; 

 Janko Zacirkovnik – član Upravnega odbora ŠZŠ; 

 Boris Plamberger – član Upravnega odbora ŠZŠ; 

 Nikolaj Pozdniak – član Strokovnega sveta ŠZŠ; 

 Andreja Gomboc – Taborniško društvo Rod Pusti grad Šoštanj; 
 

 

Ob 18. uri in 5 minut je predsednik ŠZŠ pozdravil vse prisotne in v potrditev predlagal delno spremenjen dnevni 

red 6. redne skupščine ŠZŠ. 
 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev organov skupščine ŠZŠ 

2. Vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ v letu 2002 

3. Poročilo nadzornega odbora ŠZŠ 

4. Vsebinski in finančni načrt ŠZŠ za leto 2003 

5. Razno 
 

 

 

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

 vsebinsko poročilo o delu ŠZŠ v letu 2002; 

 izkaz poslovnega izida ŠZŠ za leto 2002; 

 finančni načrt ŠZŠ za leto 2003. 
 

 

Vsi sklepi na 6. redni skupščini ŠZŠ so bili sprejeti SOGLASNO. 

 



 

Ad 1 

Predsednik ŠZŠ je v izvolitev predlagal člane organov skupščine ŠZŠ.  

SKLEP 1/6: Izvolijo se člani organov 6. redne skupščine ŠZŠ v sestavi:  

 delovni predsednik skupščine: Peter Bolha 

 člana delovnega predsedstva: Ivan Žnidar in Alimpie Košarkoski 

 overovateljici zapisnika: Zinka Moškon in Marica Lozič. 

 člani volilno-verifikacijske komisije: Albin Ošlovnik, Marjan Stvarnik in  

 zapisnikar: Bojan Rotovnik 

Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje, pozdravil prisotne in prevzel vodenje skupščine. Volilno-

verifikacijska komisija je podala poročilo: 

 

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

15 predstavnikov članov ŠZŠ od 17 članov (88,23%), to je več kot polovica članov ŠZŠ, zato komisija 

ugotavlja, da je skupščina sklepčna in lahko nadaljuje z delom z vsemi pristojnostmi. 

 

Po ugotovljeni sklepčnosti je delovni predsednik na kratko obrazložil poslovnik skupščine ŠZŠ in predstavil 

dnevni red. 

 

SKLEP 2/6: Sprejme se dnevni red 6. redne skupščine ŠZŠ, kot ga je predlagal predsednik ŠZŠ. 

 

 

Ad 2 

Predsednik ŠZŠ je podal vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ v letu 2002. Podrobnejše vsebinsko in 

finančno poročilo so vsi člani prejeli skupaj z vabilom. Razprav na podana poročila ni bilo. 

 

SKLEP 3/6: Sprejme se vsebinsko in finančno poročilo o delu Športne zveze Šoštanj v letu 2002. 

 

 

Ad 3 

Član nadzornega odbora ŠZŠ, Alojz Kemperle, je v imenu odbora podal: 

 

Poročilo Nadzornega odbora ŠZŠ za leto 2002: 

Nadzorni odbor ŠZŠ spremlja skoraj vse seje ŠZŠ in s svojo prisotnostjo sproti spremlja delo ŠZŠ. Potrebno je 

poudariti, da vodstvo ŠZŠ dela dobro, kar je razvidno iz predložene dokumentacije. Iz vsebinskega poročila je 

razvidno, da so realizirane vse zastavljene naloge, da je izkaz poslovnega izida usklajen, tako na prihodkih kot 

odhodkih, da je finančni načrt za leto 2003 dobro in racionalno zastavljen in ne predvideva primanjkljajev. 

Nadzorni odbor ugotavlja dobro in pošteno delo ŠZŠ in na dostavljeno ter videno dokumentacijo nima pripomb. 

 

SKLEP 4/6: Sprejme se poročilo Nadzornega odbora ŠZŠ za leto 2002. 

 

 

Ad 4 

Predsednik ŠZŠ je podal vsebinski in finančni načrt ŠZŠ za leto 2003. Glavne vsebinske točke programa dela 

ŠZŠ za leto 2003: 

 v skladu z možnostmi nuditi pomoč članom ŠZŠ, 

 gospodarno upravljati z objektom Dom TVD Partizan Šoštanj, 

 organizirati največjo športno prireditev v Občini Šoštanj, Dneve rekreacije 2003, 

 na podlagi pravilnika izvesti podelitev priznanj za najboljše športnike v letu 2002 in pripraviti razpis za 

podelitev priznanj v letu 2003, 

 vzpostaviti športno-informacijsko bazo za področje Občine Šoštanj, 

 na področju športa sodelovati z Občino Šoštanj, sosednjimi športnimi zvezami, Olimpijskim komitejem 

Slovenije in različnimi zavodi. 

 

Po predstavitvi obeh dokumentov se je razvila široka razprava: 

 

 Zinka Moškon – PD Šoštanj: ali je v posredovani dokumentaciji napaka glede članarine za leto 2003.  

o Odgovoril je predsednik ŠZŠ: skupščina ŠZŠ je v letu 2002 sprejela višino članarine za leto 2003. 



 

 Andrej Kodrun – ŠJKPT: jamarski in planinci bodo v letu 2003 v neposredni okolici Šoštanja uredili 

plezališče na naravni steni. Zaradi splošne dostopnosti plezališča in zaradi tega, ker bo to nov športni objekt 

v občini Šoštanj, predlaga skupščini ŠZŠ da podpre izvedbo projekta. Dodatno obrazložitev predloga je 

podal predsednik PD Šoštanj, Bojan Rotovnik. 

 

SKLEP 5/6: Skupščina Športne zveze Šoštanj podpira Planinsko društvo Šoštanj in Šaleški jamarski klub 

Podlasica Topolšica pri ureditvi plezališča na področju Občine Šoštanj. V ta namen ŠZŠ prispeva 60.000 

SIT. 

 

 

 Tone Lebar – NTK SPIN: podal predlog, da se naj pri podeljevanju priznanj ŠZŠ upošteva tudi invalide.  

o Odgovoril je predsednik ŠZŠ: pri izboru dobitnikov priznanj ŠZŠ se upošteva vse predloge, a je bil 

predlog NTK SPIN oddan tik pred podelitvijo priznanj, ko je bil postopek potrjevanja prejemnikov 

priznanj že zaključen in priznanja že pripravljena. V prihodnje se naj NTK SPIN drži postavljenih 

rokov in spremlja pošto, ki jo na naslov kluba pošilja ŠZŠ. 

 

 Štefan Szabo – podžupan Občine Šoštanj: pozdravil vse prisotne v imenu Občine Šoštanj ter podal več 

ostrih kritik na delo ŠZŠ: 

o Občina Šoštanj ni prejela vabila na skupščino ŠZŠ; 

o Dom TVD Partizan Šoštanj je zanemarjen in v sramoto Šoštanju; 

o ŠZŠ ni organizirala memoriala v spomin na preminulega športnega delavca Matjaža Nateka; 

o kot podžupan je sodeloval na prireditvi ob podelitvi priznanj ŠZŠ in ga je zelo motilo, ker ni mogel 

priznanja in pokala za najboljšo športno ekipo podeliti Niku Ivanoviču, vnuku Matjaža Nateka; 

o povedal je, da se Stane Vovk, športni novinar Našega Časa, zgraža nad Športno zvezo Šoštanj in 

Košarkarskim klubom Šoštanj, ker niso naredili nič v spomin na Matjaža Nateka; 

o podprl je prizadevanja Toneta Lebarja in hkrati poudaril, kaj je občina naredila za NTK SPIN. 

Povedal je tudi, da se bo moral Tone Lebar držati postavljenih rokov. 

 

Na kritike podžupana Občine Šoštanj je odgovorilo več prisotnih: 

 predsednik ŠZŠ: Matjaž Natek je prispeval ogromno k razvoju košarke v Šoštanju, zato ima največjo 

moralno obveznost do počastitev spomina na Matjaža Nateka Košarkarski klub Elektra Šoštanj in ne 

Športna zveza Šoštanj. KK Elektra že pripravlja primerno obeležitev spomina na Matjaža Nateka;  

 Janko Zacirkovnik, član UO ŠZŠ: sam se je pred izbiro dobitnikov priznanj ŠZŠ pogovarjal z več 

ljudmi in vsi so svetovali, da je še prekmalu za podelitev priznanja Matjažu Nateku in da je bolje, če se 

organizira športni turnir v njegov spomin. ŠZŠ je marca podeljevala priznanje za športne dosežke v letu 

2002. Poleg tega se je ŠZŠ odločila, da posmrtnih odlikovanj ne bo vključevala v vsakoletno obeležitev 

športnih dosežkov, ampak bo to stvar posebnih priznanj;  

 Tatjana Burger – sekretarka KK Elektra: priznanja športni ekipi vedno prevzema kapetan in ne član 

ekipe. Klub že načrtuje izvedbo memoriala Matjaža Nateka; 

 Bojan Rotovnik, podpredsednik ŠZŠ: vabilo za skupščino ŠZŠ je bilo 16. aprila 2003 po elektronski 

pošti poslano na Občino Šoštanj. Svet Občine Šoštanj je sprejel sklep, da je prejeta el. pošta 

enakovredna klasični pošti; 

 Albin Ošlovnik – sekretar ŠZŠ: urejenost Doma TVD Partizan se iz leto v leto izboljšuje in kdor je 

reden obiskovalec to zagotovo opazi. Izpostavil je problem lastništva Doma TVD Partizan. 

 

Predsednik ŠZŠ je povzel kratko zgodovino lastništva Doma TVD Partizan, ki je bil jeseni 2002 z odločbo 

sodišča vrnjen prejšnjemu lastniku (iz Občine Šoštanj na Športno unijo Slovenije). Športno društvo Šoštanj in 

Športna unija Slovenije imata sklenjeno lastniško pogodbo za Dom TVD Partizan Šoštanj v razmerju 80:20 v 

korist ŠD Šoštanj. ŠD Šoštanj ni ne kadrovsko ne finančno zmožno prevzeti v upravljanje Doma TVD Partizan, 

zato društvo v zameno za upravljanje in sofinanciranje vzdrževanja objekta ponuja solastniški delež pri objektu.  

Status športnega objekta v javnem interesu lahko ima samo tisti športni objekt, ki je v lastništvu ali delnem 

lastništvu lokalne skupnosti. Ta status prinaša dve ugodnosti in sicer bistveno težji postopek spremembe 

namembnosti objekta in možnost investiranja lokalne skupnosti v športni objekt.  

 

SKLEP 6/6: Športna zveza Šoštanj sprejme solastniški delež objekta Dom TVD Partizan Šoštanj in 

pripadajočega zemljišča pod pogojem, da se v solastniško razmerje vključi tudi Občina Šoštanj. 

 



 

Mandat organom ŠZŠ (razen NO ŠZŠ) se izteče decembra 2003. Ker je to neprimeren mesec za sklic skupščine 

ŠZŠ je bil sprejet 

 

SKLEP 7/6: Decembra 2003 se Upravnemu odboru ŠZŠ in organom ŠZŠ (razen NO ŠZŠ) izteče mandat, 

zato skupščina Športne zveze Šoštanj podaljšuje mandat Upravnemu odboru ŠZŠ in organom ŠZŠ najdlje 

do 31. marca 2004. Do tega datuma mora biti sklicana volilna skupščina ŠZŠ.  

 

 

Ker ni bilo dodatnih razprav je delovni predsednik podal v sprejem 

 

SKLEP 8/6: Sprejme se vsebinski in finančni načrt dela ŠZŠ v letu 2003.  

Ad 5 

Razno: 

 Darko Menih, član gradbenega odbora za izgradnjo nove osnovne šole v Šoštanju, je predstavil načrte 

nove športne dvorane, ki bo ob šoli. Prikazane so bile različne možnosti za koriščenje notranjih in 

zunanjih športnih površin za različne športne panoge. Ob predstavitvi se je razvila krajša debata. 

 ŠZŠ ureja register športnih organizacij v Občini Šoštanj, za kar je zadolžen Bojan Rotovnik; 

 Tatjana Burger je postavila vprašanje glede obratovanja letnega bazena v letu 2003. Odgovoril je 

podžupan in sicer, da bo tudi letos bazen pod okriljem Občine Šoštanj in da bo odprt. 

 Bojan Rotovnik je podžupanu postavil vprašanje glede prihodnosti rokometnega igrišča v Šoštanju, ki 

ga upravlja Občina Šoštanj in je v zelo slabem stanju. Podžupan ni mogel odgovoriti, saj ni seznanjen z 

načrti za rokometno igrišče. 

 Darko Menih, ravnatelj OŠ Karel Destovnik Kajuh, je podal predlog, da bi se še pred iztekom šolskega 

leta sklenil tripartitni dogovor med ŠZŠ, OŠ KDK in Občino Šoštanj glede izvajanja pouka športne 

vzgoje za učence OŠ KDK v šolskih letih 2003/04 in 2004/05 v telovadnici Doma TVD Partizan 

Šoštanj. V tem času bo zaradi graditve nove osnovne šole porušena sedanja telovadnica ob OŠ. 

 

 

Ker ni bilo več razprav, se je delovni predsednik vsem zahvalil za udeležbo in  

ob 19.35 uri zaključil Skupščino ŠZŠ. 

 

 

V Šoštanju, 15. maja 2003 

 

 

Zapisnikar:        Predsednik ŠZŠ: 

Bojan Rotovnik        Drago Skornšek 

 

___________________       _____________________ 

 

 

Overovateljica:        Delovni predsednik: 

Zinka Moškon        Peter Bolha 

 

____________________       _____________________ 

 

 

Overovateljica: 

Marica Lozič 

 

_____________________ 


