
 

 

ZAPISNIK 
 

 

Zapisnik 9. redne Skupščine Športne zveze Šoštanj, ki je bila v četrtek, 8. junija 2006, 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. Boris Goličnik – Smučarko skakalni klub Šoštanj. 

3. Drago Skornšek – Košarkarski klub Elektra; 

4. Franc Kurnik – Nogometni klub Šoštanj; 

5. Franc Ravnjak – Ribiška družina Paka Šoštanj; 

6. Gregor Rupnik – Šahovski klub Šoštanj; 

7. Helena Urh – Taborniško društvo Rod Pusti grad Šoštanj; 

8. Ivan Blazinšek – Ženski odbojkarski klub Kajuh Šoštanj; 

9. Ivan Žnidar – Kegljaški klub Šoštanj; 

10. Janko Zacirkovnik – Odbojkarski klub Šoštanj – Topolšica; 

11. Marica Lozič – Ženski kegljaški klub Šoštanj; 

12. Marjan Stvarnik – Rokometni klub "Veterani" Šoštanj; 

13. Slavko Hostnik – Šaleški jamarski klub Podlasica; 

14. Slobodan Kneževič – Šaleški bridge klub Velenje; 

15. Zinka Moškon – Planinsko društvo Šoštanj. 

 

Ostali prisotni: 

 Mirjam Povh – podžupan Občine Šoštanj; 

 Bojan Rotovnik – predsednik  ŠZŠ; 

 Zmagoslav Žibert – Šaleški bridge klub Velenje; 

 Urška Prelog – članica Upravnega odbora ŠZŠ in sekretarka. 

 

Ob 19. uri in 5 minut je predsednik ŠZŠ Bojan Rotovnik pozdravil vse prisotne, predstavil dnevni red in v 

potrditev predlagal člane delovnega predsedstva 9. redne skupščine ŠZŠ. 

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav predsednika ŠZŠ in izvolitev organov skupščine ŠZŠ 

2. Vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ v letu 2005 

3. Poročilo nadzornega odbora ŠZŠ za leto 2005 

4. Razprava po poročilih in sprejem poročil 

5. Članarina ŠZŠ za leto 2006 

6. Razno 

 

 

AD 1 

Predsednik ŠZŠ je pozdravil vse prisotne in v izvolitev predlagal člane organov skupščine ŠZŠ.  

 

SKLEP 1/9: Izvolijo se člani organov 9. redne skupščine ŠZŠ v sestavi: 

 delovni predsednik skupščine: Janko Zacirkovnik  (OK Šoštanj-Topolšica), 

 člana delovnega predsedstva: Marjan Stvarnik (RK Veterani Šoštanj) in Marica Lozič 

(ŽKK Šoštanj), 



 

 overovatelja zapisnika: Zmago Žibert  (Šaleški bridge klub) in Helena Urh  (DT Rod Pusti 

grad), 

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

 člana volilno-verifikacijske komisije: Albin Ošlovnik (ŠD Šoštanj) in Ivan Žnidar (KK 

Šoštanj), 

 zapisnikar: Urška Prelog (ŽKK Šoštanj). 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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 20 članov (75% 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 2/9: Skupščina ŠZŠ sprejme dnevni red 9. 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 letu 2005.  

 

 

AD 3 

Član nadzornega odbora ŠZŠ, Drago Skornšek, je v imenu odbora podal: Poročilo Nadzornega odbora 

ŠZŠ za leto 2005. 

Nadzorni odbor ŠZŠ se je dne 31.1.2006 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 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 obdobje, 

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

 Nadzorni svet na prejeto dokumentacijo nima pripomb.  

 

 

AD 4 

Pobud za razpravo ni bilo. 

 

SKLEP 3/9: Skupščina ŠZŠ potrjuje vsebinsko poročilo za leto 2005 in finančno poročilo o delu ŠZŠ 

v letu 2005.  

 

SKLEP 4/9: Skupščina ŠZŠ sprejme poročilo Nadzornega odbora ŠZŠ za leto 2005. 

Sklepa sta bila soglasno sprejeta. 

 



 

AD 5 

Predsednik ŠZŠ je podal pojasnilo glede članarine in hkrati podal predlog UO ŠZŠ višine članarine za leto 

2006 – 5.000 SIT. Pripomb na podani predlog ni bilo. 

 

SKLEP 5/9: Skupščina ŠZŠ potrjuje višino članarine članov ŠZŠ za leto 2006  v znesku 5.000 SIT. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD 6 

Predsednik ŠZŠ je predstavil problematiko objekta TVD Partizan, s katerim upravlja ŠZŠ. Predlagal je, da 

ŠZŠ prevzame upravljanje TVD Partizana še za obdobje enega leta, pod enakimi pogoji kot do sedaj. ŠZŠ 

po izteku tega predvidoma le-tega ne bo več upravljala, saj to pomeni preveliko finančno obremenitev za 

ŠZŠ. Bojan Rotovnik je ponovno opozoril vse prisotne, da je problematiko TVD Partizan potrebno 

čimprej rešiti. 

 

Stališče občine je predstavila Mirjam Povh in dejala, da občina tega problema ne more rešiti, dokler se ne 

reši vprašanje lastnine objekta v petinskem deležu, ki pa je v domeni Športne unije Slovenije. 

 

Stališče Športnega društva Šoštanj, ki je delni lastnik objekta, je predstavil Nino Ošlovnik, ki je poudaril, 

da ŠD Šoštanj te problematike ne more reševati sam. Predlagal je, da ŠZŠ pošlje dopis Športni uniji 

Slovenije, s katerim bo opozorila na problematiko TVD Partizan. 

 

SKLEP 6/9: Skupščina ŠZŠ soglaša, da ŠZŠ prevzame v upravljanje TVD Partizan za obdobje 

enega leta, pod enakimi pogoji kot v prejšnjem letu. 

14 glasov za, eden vzdržan. 

 

Bojan Rotovnik je zaključil skupščino ter pozval vse prisotne k posredovanju novih idej v prihodnjem 

delu ŠZŠ. 

 

Skupščina ŠZŠ se je zaključila ob 19.50  uri. 

 

 

V Šoštanju, 8. junija 2006 

 

 

Zapisnikar:         Predsednik ŠZŠ: 

Urška Prelog         Bojan Rotovnik 

 

_________________        __________________ 

 

 

Overovatelj:         Overovatelj: 

Zmagoslav Žibert        Helena Urh 

  

_________________        __________________ 

     

 


