
 

 

ZAPISNIK 
 

Zapisnik 10. redne Skupščine Športne zveze Šoštanj, ki je bila v torek, 26. junija 2007, 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. Darko Jug – Kegljaški klub Šoštanj; 

3. Drago Skornšek – Košarkarski klub Elektra; 

4. Franc Kurnik – Nogometni klub Šoštanj; 

5. Janko Zacirkovnik – Odbojkarski klub Šoštanj – Topolšica; 

6. Marjan Ramšak – Ribiška družina Paka Šoštanj; 

7. Zmagoslav Žibert – Šaleški bridge klub Velenje; 

8. Slavko Hostnik – Šaleški jamarski klub Podlasica; 

9. Tanja Globačnik – Odbojkarski klub Šoštanj Topolšica; 

10. Boris Plamberger – Ženski odbojkarski klub Kajuh Šoštanj; 

11. Franc Ravnjak – Ribiška družina Paka Šoštanj. 

 

Ostali prisotni: 

 Darko Menih – župan Občine Šoštanj; 

 Bojan Rotovnik – predsednik  ŠZŠ; 

 Branko Valič – podpredsednik ŠZŠ; 

 Ivan Žnidar – član Upravnega odbora ŠZŠ; 

 Urška Prelog – članica Upravnega odbora ŠZŠ in zapisnikar. 

 

 

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

potrditev predlagal člane delovnega predsedstva 10. redne skupščine ŠZŠ. 

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav predsednika ŠZŠ in izvolitev organov skupščine ŠZŠ 

2. Vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ v letu 2006 

3. Poročilo nadzornega odbora ŠZŠ za leto 2006 

4. Razprava po poročilih in sprejem poročil 

5. Program dela do volilne skupščine ŠZŠ (junij 2007 – januar 2008) 

6. Članstvo in članarina ŠZŠ za leto 2007 

7. Razno 

 

 

AD 1 

Predsednik ŠZŠ je v izvolitev predlagal člane organov skupščine ŠZŠ.  

 

SKLEP 1/10: Izvolijo se člani organov 10. redne skupščine ŠZŠ v sestavi: 

 delovni predsednik skupščine: Branko Valič  (podpredsednik ŠZŠ), 

 člana delovnega predsedstva: Franc Kurnik  (NK Šoštanj) in Tanja Globačnik (OK Šoštanj 

Topolšica), 

 overovatelja zapisnika: Zmagoslav Žibert  (Šaleški bridge klub Velenje) in Slavko Hostnik  

(Šaleški jamarski klub Podlasica), 

 vodja volilno-verifikacijske komisije: Albin Ošlovnik (Športno društvo Šoštanj) 



 

 člana volilno-verifikacijske komisije: Ivan Žnidar (član upravnega odbora ŠZŠ) in Marjan 

Ramšak (Ribiška družina Paka Šoštanj), 

 zapisnikar: Urška Prelog (ŽKK Šoštanj). 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

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

Predsednik je pri tej točki članom ŠZŠ podal še nekaj aktualnih informacij. 

 

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 20 članov (60% 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 2/10: Skupščina ŠZŠ sprejme dnevni red 10. skupščine ŠZŠ, s spremembo v prvi točki 

dnevnega reda, ki se je zaradi pomanjkanja podatkov o tej točki, izpusti. Ostale točke dnevnega 

reda ostanejo enake, kot so bile predlagane z vabilom na skupščino. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

AD 2 

Predsednik ŠZŠ je podal vsebinsko in finančno poročilo o delu ŠZŠ v letu 2006. Razprav na podana 

poročila ni bilo. 

 

SKLEP 2/10: Skupščina ŠZŠ potrjuje vsebinsko poročilo za leto 2006 in finančno poročilo o delu 

ŠZŠ v letu 2006. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

AD 3 

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

ŠZŠ za leto 2006. 

Nadzorni odbor ŠZŠ se je dne 24.1.2007 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.  

 

Pobud za razpravo ni bilo. 

SKLEP 3/10: Skupščina ŠZŠ sprejme poročilo Nadzornega odbora ŠZŠ za leto 2006. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 4 

Predsednik ŠZŠ Bojan Rotovnik, je podal plan dela ŠZŠ do volilne skupščine, ki bo januarja 2008. Drago 

Skornšek je podal predlog, da se finančni plan zaradi prehoda na evro, spremeni iz tolarjev v evre. 



 

Pobud za razpravo ni bilo. 

 

SKLEP 4/10: Skupščina ŠZŠ potrjuje vsebinski in finančni program dela ŠZŠ za obdobje junij 

2007-januar 2008, pri tem se mora zaradi prehoda na evro, finančni plan pretvoriti v evro valuto. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 5 

Društvo motoristov Moto klub Netopir Šoštanj je podalo pisno odpoved pogodbe o članstvu. 

 

SKLEP 5/10: Skupščina ŠZŠ sprejema pisno odpoved pogodbe o članstvu ter zato briše Društvo 

motoristov Moto klub Šoštanj iz registra članov ŠZŠ. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 6 

Na pretekli skupščini je bil sprejet sklep o letni višini članarine v znesku 5.000,00 SIT. Zaradi prehoda na 

evro valuto je predsednik ŠZŠ predlagal letno članarino v znesku 20,00 EUR. 

 

SKLEP 6/10: Skupščina ŠZŠ potrjuje višino letne članarine članov ŠZŠ v znesku 20,00 EUR, ki jo 

morajo člani vsako leto plačati do 15. oktobra. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

AD 7 

Predsednik ŠZŠ Bojan Rotovnik je pri tej točki predal besedo županu Občine Šoštanj ter mu zastavil 

nekaj konkretnih vprašanj. Dejal je tudi, da ŠZŠ preda TVD Partizan v upravljanje Občini Šoštanj 

oziroma Športnemu društvu Šoštanj.  

 

Župan Občine Šoštanj, Darko Menih je podal nekaj informacij glede razvoja športa v Občini Šoštanj. 

Občina Šoštanj namerava v prihodnosti ustanoviti Javni zavod ali drugo podobno obliko, kamor bi bil 

vključen tudi šport in ŠZŠ. Za kratkoročne plane občine, ki se tičejo tudi športa, je povedal, da se zapre 

bazen v Šoštanju, da namerava občina prekriti rokometno igrišče ter da bo v prihodnosti občina poskušala 

v šport vložiti še več sredstev. Na vprašanje športnikov iz kegljaške sekcije, glede novega kegljišča, je 

župan dejal, da občina poskuša rešiti to problematiko, da pa še ni našla konkretne rešitve.  

Župan je tudi povedal, da bo ob 1.7. dalje Dom TVD Partizan v upravljanju Športnega društva Šoštanj, 

kontaktna oseba pa bo Nino Ošlovnik. 

 

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

delu ŠZŠ. 

 

Skupščina ŠZŠ se je zaključila ob 20.05  uri. 

 

V Šoštanju, 26. junija 2007 

 

Zapisnikar:         Predsednik ŠZŠ: 

Urška Prelog         Bojan Rotovnik 

 

_________________        __________________ 

 

Overovatelj:         Overovatelj: 

Zmagoslav Žibert        Slavko Hostnik 

  

_________________        __________________ 


