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ZAPISNIK 
 

Zapisnik 8. redne in volilne Skupščine Športne zveze Šoštanj, ki je bila v sredo, 6. aprila 2005, ob 19. uri v 

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

 

Prisotni predstavniki članov Športne zveze Šoštanj z glasovalno pravico: 

1. Albin Ošlovnik – Športno društvo Šoštanj; 

2. Bojan Rotovnik – Planinsko društvo Šoštanj; 

3. Boris Goličnik – Smučarko skakalni klub Šoštanj. 

4. Darko Jug – Kegljaški klub Šoštanj. 

5. Drago Skornšek – Košarkarski klub Elektra; 

6. Franc Kurnik – Nogometni klub Šoštanj; 

7. Franc Sevčnikar – Odbojkarski klub Šoštanj – Topolšica; 

8. Gregor Rupnik – Šahovski klub Šoštanj; 

9. Ivan Blazinšek – Ženski odbojkarski klub Kajuh Šoštanj; 

10. Jože Delbach – Ribiška družina Paka Šoštanj; 

11. Maks Kvas – Taborniško društvo Rod Pusti grad Šoštanj; 

12. Matjaž Klemenčič – Rokometni klub "Veterani" Šoštanj; 

13. Slobodan Kneževič – Šaleški bridge klub Velenje; 

14. Tone Leber – Namiznoteniški klub SPIN Šoštanj; 

15. Urška Prelog – Ženski kegljaški klub Šoštanj; 

 

Ostali prisotni: 

 Štefan Szabo – podžupan Občine Šoštanj; 

 Janko Zacirkovnik – član Upravnega odbora ŠZŠ; 

 Marjan Stvarnik – član Nadzornega odbora ŠZŠ; 

 Boris Plamberger – član Strokovnega sveta ŠZŠ; 

 Helena Urh – članica Strokovnega sveta ŠZŠ; 

 Martina Pečnik – članica PD Šoštanj in zapisnikar. 

 

Ob 19. uri in 10 minut je predsednik ŠZŠ Drago Skornšek pozdravil vse prisotne, predstavil dnevni red in v 

potrditev predlagal člane delovnega predsedstva 8. redne skupščine ŠZŠ. 

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav predsednika ŠZŠ in izvolitev organov skupščine ŠZŠ 

2. Vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ v letu 2004 

3. Poročilo nadzornega odbora ŠZŠ za leto 2004 

4. Razprava po poročilih in sprejem poročil 

5. Predstavitev kandidatov za predsednika, za dva dodatna voljena člana upravnega odbora ŠZŠ in za 

člane Nadzornega odbora ŠZŠ 

6. Volitve predsednika, dveh članov upravnega odbora ŠZŠ in treh članov nadzornega odbora ŠZŠ 

7. Članarina ŠZŠ za leto 2005 

8. Razno 

 

 

AD 1 

Predsednik ŠZŠ je v izvolitev predlagal člane organov skupščine ŠZŠ.  

 

SKLEP 1/8: Izvolijo se člani organov 8. redne in volilne skupščine ŠZŠ v sestavi: 

 delovni predsednik skupščine: Matjaž Klemenčič (RK Veterani Šoštanj), 

 člana delovnega predsedstva: Marjan Stvarnik (RK Veterani Šoštanj) in Urška Prelog (ŽKK 

Šoštanj), 

 overovatelja zapisnika: Albin Ošlovnik (ŠD Šoštanj) in Maks Kvas (DT Rod Pusti grad), 

 vodja volilno-verifikacijske komisije: Janko Zacirkovnik (OK Šoštanj-Topolšica), 

 člana volilno-verifikacijske komisije: Franc Kurnik (NK Šoštanj) in Boris Plamberger (ŽOK 

Kajuh), 

 zapisnikar: Martina Pečnik (PD Šoštanj). 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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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 19 članov (78,94% prisotnost), 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 2/8: Skupščina ŠZŠ sprejme dnevni red 8. skupščine ŠZŠ, kot je bil predlagan z vabilom na 

skupščino. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD 2 

Predsednik ŠZŠ je podal vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ v obdobju avgust 2004 – marec 2005. 

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

 

 

AD 3 

Član nadzornega odbora ŠZŠ, Marjan Stvarnik, je v imenu odbora podal: 

Poročilo Nadzornega odbora ŠZŠ za leto 2004 

Nadzorni odbor ŠZŠ se je dne 06.04.2005 sestal na svoji redni seji, pregledal prejeto dokumentacijo in ugotovil 

sledeče: 

 NO je skozi tekoče leto spremljal delo ŠZŠ ter delo njihovih organov in pri tem ni ugotovil nobenih 

pomanjkljivosti, 

 Poraba prejetih sredstev v letu 2004 v višini 5.607.534 SIT je bila porabljena skladno s sprejetim 

programom ŠZŠ, smotrno in v duhu dobrega gospodarja, 

 Prav tako NO ugotavlja dobro in pošteno delo vodstva ŠZŠ skozi celotno mandatno obdobje, 

 Vsebinsko poročilo o delu ŠZŠ dokazuje veliko aktivnost zveze na vedno širšem področju, 

 Nadzorni svet na prejeto dokumentacijo nima pripomb.  

 

 

AD 4 

V razpravi se je oglasil podžupan Štefan Szabo. Pozdravil je dosedanje delo ŠZŠ ter izpostavil pomen športa za 

mlade, ki jih je potrebno v te aktivnosti še bolj pritegniti. Nadaljnjih pobud za razpravo ni bilo. 

 

SKLEP 3/8: Skupščina ŠZŠ potrjuje vsebinsko poročilo za obdobje avgust 2004 – april 2005 in finančno 

poročilo o delu ŠZŠ v letu 2004.  

 

SKLEP 4/8: Skupščina ŠZŠ sprejme poročilo Nadzornega odbora ŠZŠ za leto 2004. 

Sklepa sta bila soglasno sprejeta. 

 

 

AD 5 

Delovni predsednik je prebral kandidacijski postopek za mesto predsednika, dveh voljenih članov UO ŠZŠ in tri 

člane Nadzornega odbora ŠZŠ. 

 

Za mesto predsednika kandidira Bojan Rotovnik, ki se je tudi sam predstavil s programom dela. Sledile so 

predstavitve kandidatov za voljene člane UO ŠZŠ. Taborniški rod Pusti grad je predstavil svoja kandidata 

Andrejo Gomboc in Grega Kugoniča. Predstavljen je bil še Marko Vršnjak (SKK Šoštanj), sama pa sta se 

predstavila Urška Prelog (ŽKK Šoštanj) in Franc Kurnik (NK Šoštanj). Za člana nadzornega odbora kandidirata 

Drago Skornšek (KK Elektra) in Marjan Stvarnik (RK Veterani), ki sta podala svoje razloge k kandidaturi. 

 

Delovni predsednik je predstavil potek volitev, ki so lahko javne ali tajne. Bojan Rotovnik predlaga kandidatom 

za voljene člane UO, da odstopijo od kandidature in kandidirajo za prosto mesto v nadzornem odboru. 

Smučarsko skakalni klub Šoštanj predlaga Marka Vršnjaka za člana nadzornega odbora. 
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Pred volitvami je bila opravljena razrešitev sopredsednikov Draga Skornška in Bojana Rotovnika, voljenega 

člana UO ŠZŠ Vladota Stropnika in članov nadzornega odbora ŠZŠ Vikija Dreva, Marjana Stvarnika in Alojza 

Kemperla. 

 

SKLEP 5/8: Skupščina ŠZŠ razreši sopredsednika ŠZŠ Draga Skornška in Bojana Rotovnika, voljenega 

člana UO ŠZŠ Vladota Stropnika in člane nadzornega odbora ŠZŠ Vikija Dreva, Marjana Stvarnika in 

Alojza Kemperla. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Potek volitev za mesto predsednika in člane nadzornega odbora ŠZŠ je bil javen. Tajne volitve so bile izvedene 

za voljene člane UO ŠZŠ. Po oddaji glasovnic je štetje glasov prevzela volilno-verifikacijska komisija. Rezultati 

tajnih volitev: Andreja Gomboc – 5 glasov, Grega Kugonič – 3 glasove, Urška Prelog – 11 glasov in Franc 

Kurnik – 10 glasov.  

 

SKLEP 6/8: Za predsednika ŠZŠ in zakonitega zastopnika ŠZŠ je izvoljen Bojan Rotovnik (PD Šoštanj in 

KK Elektra). Mandat se predsedniku izteče avgusta 2008. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP 7/8: Za člane nadzornega odbora ŠZŠ so izvoljeni Drago Skornšek (KK Elektra), Marjan 

Stvarnik (RK Veterani Šoštanj) in Marko Vršnjak (SSK Šoštanj). Mandat NO ŠZŠ se izteče aprila 2009. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

SKLEP 8/8: Za dodatna člana UO ŠZŠ sta izvoljena Urška Prelog (ŽKK Šoštanj) in Franc Kurnik (NK 

Šoštanj). Mandat izvoljenima se izteče avgusta 2008. 

Izvolitev je bila opravljena na podlagi tajnih volitev. 

 

 

AD 7 

Delovni predsednik je podal predlog višine članarine za leto 2005 – 4.000 SIT. Pripomb na podani predlog ni 

bilo. 

 

SKLEP 9/8: Skupščina ŠZŠ potrjuje višino članarine članov ŠZŠ za leto 2005 v znesku 4.000 SIT. 

14 glasov za, eden vzdržan. 

 

 

AD 8 

Nino Ošlovnik je podal informacijo o tem, da je v Olimpijskem komiteju nov predstavnik za športne zveze. Ta 

želi, da mu ŠZŠ pošlje lanski in letošnji program dela ter vabilo na kakšno izmed prihodnjih sej UO ŠZŠ.  

 

Bojan Rotovnik se zaključil skupščino z zahvalo za zaupanje kandidatom v organe ŠZŠ in čestitkami ter pozval 

vse prisotne k posredovanju novih idej v prihodnjem delu ŠZŠ. 

 

Skupščina ŠZŠ se je zaključila ob 20.10 uri. 

 

 

V Šoštanju, 21. aprila 2005 

 

 

Zapisnikar:         Predsednik ŠZŠ: 

Martina Pečnik         Bojan Rotovnik 

 

_________________        __________________ 

 

 

Overovatelj:         Overovatelj: 

Albin Ošlovnik         Maks Kvas 

  

_________________        __________________ 

     


