
 

ZAPISNIK 

Zapisnik 12. redne in volilne Skupščine za oživitev Športne Zveze Šoštanj, ki poteka v 

ponedeljek, 11.1.2016 ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj 

Prisotni predstavniki članov Športne zveze Šoštanj z glasovalno pravico: 

1. Mirjana Ramšak - NTK Spin 

2. Darko Goršek  – ŠD Ravne  

3. Cveto Grabner – ŠD Zavodnje 

4. Hermina Dvoršak – ŽKK Šoštanj 

5. Marko Pokleka – OK Topolšica 

6. Majda Završnik Puc – KK Elektra 

7. Jani Vačun – NK Šoštanj 

8. Emil Šehič – KK Šoštanj 

9. Mojca Čebul – Rod Pusti Grad Šoštanj  

10. Matej Kortnik – PD Šoštanj 

11. Zmagoslav Žibert – Šaleški bridge klub 

12. Denis Verhovnik – ŠD Gaberke 

 

 

Ostali prisotni:  

1. David Cafuta – NK Šoštanj, ŠD Gaberke 

2. Dejan Tajnik – ŠD Ravne 

3. Tina Zager – PD Šoštanj, RPG 

4. Srečko Stropnik – TD Skorno Športna sekcija 

5. Stanko Podvratnik – ŠD Vulkan Bele Vode 

6. Nejc Radoja – PD Šoštanj 

7. Valerija Avbreht – KK Elektra 

8. Rok Skornšek – OK Topolšica 

9. Danica Sovič – ŠD Rokometna šola S:S. 

10. Bojan Sovilj – OK Topolšica 

11. Brina Skornšek – NK Šoštanj 

 



 

Ob 18. uri in 5 min je pobudnica za oživitev Športne zveze Brina Skornšek pozdravila vse 

navzoče, se jim zahvalila za še večjo udeležbo in podporo 

Prosim nekoga, ki bo moj zapisnik (Denis Verhovnik) 

Brina najprej spregovori o problematiki in njenih načrtih za bodoče delovanje zveze 

Otroška debelost postaja resen problem tehnološko razvitega sveta in poseben dejavnik 

tveganja, ki zahteva ukrepanje. Čezmerna teţa in debelost v otroštvu kar v 80% vodi k 

debelosti v odraslosti. Tako ali še bolj kot prekomerna telesna teţa so dejavniki tveganja za 

zdravje otrok in mladine ter škodljive diete in uporaba shujševalnih zdravil ter posledično 

nihanja v telesni teţi. 

Ko razmišljamo o ukrepih, ki bi vzpodbudili pozitivnejši odnos mladih do športne/telesne 

dejavnosti, je potrebno poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na obseg in vrsto telesne 

dejavnosti med mladimi. Torej poznavanje dejavnikov, ki vzpodbujajo ali zavirajo telesno 

dejavnost mladih. Najpomembnejši so: spol, starost, slog ţivljenja v druţini, socialno 

ekonomski status druţine, ponudba programov, dostopnost vadbenih površin, kompetentnost 

mladih za te dejavnosti. 

Najpomembnejšo vzpodbudo mladim za dejavno športno ţivljenje daje druţinsko okolje, šola 

in šolska športna vzgoja, športna društva. Zelo pomemben pa je tudi vpliv bivalnega okolja. 

Okolje druţine je najpomembnejši dejavnik oblikovanja vzorca ţivljenskega sloga navad 

človeka tako v mladosti kot tudi za celo ţivljenje.  Potencialni vpliv druţine se kaţe v 

oblikovanju navad, v podpori, ki jo otrok v druţini dobi ali ne, v nudenju neposredne pomoči, 

kot so prevozi. 

Na izvedbeni ravni mora nacionalnemu programu športa 2014-2023 slediti izvedbeni načrt, ki 

mora opredeliti vlogo in odgovornost posameznih nosilcev in medpodročno sodelovanje.  

Zlasti se osredotoča na urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog, ki so ozko 

povezane s športom. 

Šport je temeljna pravica vsakega človeka, tako otroka, mladostnika, odraslega človeka, 

starostnika, znotraj teh skupin pa tudi vseh oseb s posebnimi potrebami. Zaradi vpliva na 

razvoj mladega človeka in s tem tesno povezanega oblikovanja zdravega ţivljenjskega sloga 

ter pridobivanja socialnih kompetenc predstavlja športna dejavnost otrok in mladine 

prednostno vsebino nacionalnega programa športa, prav tako pa je izjemnega pomena redno 

športno-rekreativna dejavnost odraslih, ki ne sme podleči diskriminaciji na podlagi socialno-

ekonomskega statusa. 

 



 

CILJI – skladno s poslanstvom in vizijo so temeljni cilji nacionalnega programa športa do 

leta 2023: 

 Povečati deleţ športno dejavnih odraslih prebivalcev občine Šoštanj na 70% 

 V skupnem deleţu športno dejavnih odraslih prebivalcev povečati deleţ redno športno 

dejavnih odraslih prebivalcev za 5 odstotnih točk 

 Povečati deleţ športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih za 3 

odstotne točke 

 Povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih za 3% 

 Obdrţati število vrhunskih športnikov 

 Povečati prepoznavnost športa kot pomembnega druţbenega  podsistem 

 

 

AD 1 
Brina predloţi dokument s podpisanimi člani NO (Matej Kortnik, Marjan Grudnik in Marjan 

Stvarnik), s katerim so jo pooblastili,  da skliče skupščino v njihovem imenu. 

V nadaljevanju predlaga, da jih predstavniki skupščine razrešijo z dvigom rok. 

 

Sprejeto soglasno. 

 

SKLEP 1/12 Izvolijo se člani organov 12.redne in volilne skupščine v sestavi 

 
 Delovni predsednik skupščine: Brina Skornšek 

 Člana delovnega predsedstva: Nejc Radoja, Matej Kortnik 

 Overovatelja zapisnika: Marko Pokleka, David Cafuta 

 Vodja volilno-verifikacijske komisije: Tina Zager 

 Člana volilno-verifikacijske komisije: Bojan Sovilj, Jani Vačun 

 Zapisnik: Denis Verhovnik 

 

Sklep je bil sklepčen  

 

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 ih  članov (60%), to je več kot 

polovica članov ŠZŠ, zato komisija ugotavlja, da je skupščina sklepčna in lahko 

nadaljuje z delom z vsemi pristojnimi 

 

Po ugotovljeni sklepčnosti je bodoča predsednica obrazložila poslovnik programa ŠZŠ 

in predstavila dnevni red 

 



 
 

 

1. Predstavitev LPŠ za ŠZŠ   

LETNI PROGRAM ŠPORTNE ZVEZE ŠOŠTANJ 

- Ponoven zagon in izvolitev novega vodstva, ki bo čim bolj izpolnjevalo cilje in naloge 

- Ankete, ki bodo pokazatelj, koliko se bodo naši cilji uresničevali 

PROJEKTI:  - zdrav življenjski slog  (sodelovanje s športnimi društvi, čim več ljudi 

privabiti v naravo, zdravo hujšati, prehranjevanje, tako bi bilo manj obolevanj) 

- Prireditev športnik leta (sodelovanje z kulturnimi društvi) predlagam konec leta 

- September mesec rekreacije  

- Počitniški program (se začne z zimskimi počitnicami, športni kampi, priprave, 

planinski tabor, taborniki,  da bi se tako vsi skupaj organizirali da bile skozi ves termin 

počitnic na razpolago različne športne aktivnosti) 

- S kolesom na morje (kolesarki klub lignit) 

- Plezanje (dokler PD Šoštanj nima ustrezno usposobljenega kadra bi sodelovali z 

Velenjskimi trenerji) 

- Plesi (če bi bil interes da bi se organizirali tečaji plesov po KS, cenovno čim bolj 

ugodno) 

- Promocija športnih prireditev (moja v septembru tekaška) 

- Vodene vadbe (različne vodene vadbe, odvisno od povpraševanja tudi po KS ali samo 

v Šoštanju ) 

- Marketing (sponzorji, donatorji, kako se posamezna društva in klubi promovirajo, 

iščejo priloţnosti, organizirajo prireditve,  

 

2. Razpustitev organov zveze 
3. Izvolitev za nove organe ŠZŠ 
4. Volitve za novo predsedstvo ŠZŠ 
5. Pregled in sprejem novega statuta 
6. Finančno poročilo 
7. Razno 

SKLEP 2/12: sprejme se dnevni red 12. Skupščine ŠZŠ 

Sklep  o dnevnem redu je bil soglasno sprejet 

 

AD 2 

Brina prebere člane organov, ki so sestavljali ŠZŠ in predlagam njihovo razrešitev 



 
UPRAVNI ODBOR ŠZŠ:    Bojan Rotovnik  

          Gregor Rupnik    

          Zdenka Berloţnik    

      Boris Goličnik 

      Matjaţ Klemenčič 

      Darko Lihteneker 

      Tomaţ Sinigajda 

      Franc Šmon 

      Zmagoslav Ţibert 

NADZORNI ODBOR ŠZŠ:   Marjan Stvarnik 

      Marjan Grudnik 

      Matej Kortnik 

PREDSEDNIK ŠZŠ (pokojni):  Albin Ošlovnik 

       

SKLEP 3/12 Razreši se člane organe zveze 

Sklep je bil soglasno sprejet 

 

 

AD 3 

Brina Skornšek obrazloţi postopek kandidatur. Izveden je bi postopek, kjer sem predlagala 

naslednje člane. Pozvala sem tudi druge, da do skupščine podajo predloge za glasovanje. 

Matej Kortnik (PD Šoštanj) je ţelel kandidirati i v NO in Valerija Avbreht v UO. Obe ţelji 

sem upoštevala.  

V nadaljevanju kratka predstavitev kandidatov za upravni in nadzorni odbor 

 

Seznani se z načinom glasovanja. Glasovanje je tajno, kot to predvideva statut. 

  V UO se voli do 9 članov 

   V NO se voli do 3 člane 

 

Po izvedenih volitvah je podal poročilo volilno – verifikacijske komisije. Poročilo je 

priloga k zapisniku 

 

REZULTATI TAJNIH VOLITEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2016 – 2020 

Predsednik in zakonit zastopnik               ZA   12 

      PROTI    0 

      NEVELJAVNA   0 

 

Brina Skornšek je izvoljena za predsednico in zakonito zastopnico ŠZŠ 

 

V upravni odbor  ŠZŠ so izvoljeni: Rok Skornšek, Marko Pokleka, Bojan Sovilj, Jani 

Vačun, David Cafuta, Valerija Avbreht, Dejan Tajnik 

Člani so bili izvoljeni z večino glasov 

 

V NO ŠZŠ so izvljeni: Matej Kortnik, Mojca Čebulj, Tina Zager 

Člani so bili izvoljeni z večino glasov. 



 

 
 

AD 4 

Brina se zahvali za zaupanje in podporo in nadaljujemo z statutom 

 

V zadnjih dneh je bilo glede članarine nekaj nestrinjanja s 17. Členom statuta. Zaenkrat ne 

bomo pobirali članarine, razen v primeru prostovoljnega članstva kjer bi bile v zameno za 

članerino določene ugodnosti. V nadaljevanju se lahko ţe na naslednji seji to spremeni. 

 

AD 5 

Sprejemanje statuta postane vprašljivo s strani Mateja Kortnika. Pravi, da je vsebina statuta za 

popravit.  

Ugotovi se, da za kandidiranje na razpisu, statuta ni potrebno pod nujno takoj 

spremeniti/popraviti.  

 

Matej Kortnik ponudi pomoč pri popravi  starega statuta in pripravi novega statuta. Sprejel se 

bo na naslednji skupščini 

 

SKLEP 4/12 Pregled in potrditev novega statuta na naslednji skupščini 

 

Sklep je bil sprejet  

  

AD 6 

Predsednica pove, da je bila v kontaktu z g. Francom Šinčekom, ki bi naj posredoval finančno 

poročilo, katere ima. Do skupščine ga nisem dobila. Sedaj ko je zakonita zastopnica, bo 

preverila na Ajpesu in na OKS za morebitne terjatve. 

 

Finančno poročilo je na dnevnem  redu naslednje seje, uredijo se birokratske zadeve, preveri 

stanje na bančnem računu, na OKS in Ajpesu 

Prav tako bomo na ŠZŠ do naslednje seje sprejemali vloge za nove člane športnih društev  

 

Pod točko razno predstavi koledar aktivnosti za leto 2016 

Občinski razpis, ki je do konca januarja se je treba pravočasno prijaviti 

Naslednja skupščina konec marca 

 

  

Skupščina ŠZŠ se je zaključila ob 18.40   uri 

 

V Šoštanju, 11.1.2016 

 

 

 

Zapisnikar:       Predsednica ŠZŠ: 

 

Overovatelj:       Overovatelj: 



 

 


