
 

ZAPISNIK 
 
Zapisnik Skupščine Športne zveze Šoštanj, ki je bila v torek, 11. oktobra 2022, ob 19. uri v sejni sobi Vile 
Lučka, Koroška cesta 13, Šoštanj.  
 
Prisotni predstavniki članov Športne zveze Šoštanj (ŠZŠ) z glasovalno pravico: 

1. Luka Bolha (Društvo tabornikov Rod Pusti grad Šoštanj) 
2. Bogdan Kompari (Kegljaški klub Šoštanj) 
3. Aleš Ferenc (Košarkarski klub Elektra) 
4. Andrej Goršek (Nogometni klub Šoštanj) 
5. Marko Pokleka (Odbojkarski klub Šoštanj Topolšica) 
6. Jure Grudnik (Planinsko društvo Šoštanj) 
7. Danica Sovič (Športno društvo Ravne) 
8. Cvetko Grabner (Športno društvo Zavodnje) 
9. Marica Lozič (Ženski kegljaški klub Šoštanj) 
10. Robert Lah (Ženski odbojkarski klub Kajuh Šoštanj) 
11. Mirjana Ramšak (Namiznoteniški klub Šoštanj) 

 
Odsotni predstavniki članov ŠZŠ: 

1. Športno društvo Gaberke 
 
Ostali prisotni: 

 Mojca Čebul (Društvo tabornikov Rod Pusti grad Šoštanj) 

 Bojan Rotovnik (Košarkarski klub Elektra in Planinsko društvo Šoštanj) 
 
V letih 2018 in 2019 skupščina Športne zveze Šoštanj ni bila sklicana, v letu 2020 pa je nadzorni odbor 
sklical skupščino, ki je bila nesklepčna. Zato so društva Košarkarski klub Elektra, Planinsko društvo 
Šoštanj in Društvo tabornikov Rod Pusti grad Šoštanj, ki so člani zveze, v skladu s 26. členom statuta (več 
kot petina članov) 30. septembra 2022 poslala vabilo na skupščino Športne zveze Šoštanj z naslednjim 
predlogom dnevnega reda:  

1. Imenovanje delovnih organov skupščine Športne zveze Šoštanj (predsednika in dva člana 
delovnega predsedstva, volilno-verifikacijsko komisijo, overovatelje zapisnika) 

2. Informacija o trenutnem stanju v Športni zvezi Šoštanj 
3. Volitve organov Športne zveze Šoštanj: 

a. Predsednika in podpredsednika 
b. Do petih članov upravnega odbora 
c. Treh članov nadzornega odbora 

4. Program dela Športne zveze Šoštanj za zadnje četrtletje 2022 in za leto 2023 
5. Članarina Športne zveze Šoštanj 
6. Razno 

 
Predstavnik sklicateljev Jure Grudnik je pozdravil prisotne ter vprašal, ali so kakšne pripombe ali 
dopolnitve na predlagani dnevni red. Prav tako je podal predlog za predsednika in dveh članov 
delovnega predsedstva skupščine. Ker dodatnih predlogov ni bilo, je podal na glasovanje 
 
SKLEP 1/2022: Skupščina ŠZŠ potrjuje z vabilom predlagani dnevni red skupščine.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
SKLEP 2/2022: Skupščina ŠZŠ potrjuje delovno predsedstvo skupščine v sestavi: 



 

 predsednik delovnega predsedstva: Jure Grudnik 

 člana delovnega predsedstva: Luka Bolha in Aleš Ferenc 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
AD 1 
Delovni predsednik skupščine se je zahvalil za zaupanje, pozdravil prisotne ter podal predlog za organe 
skupščine. Dodatnih ali drugih predlogov ni bilo, zato je podal na glasovanje: 
 
SKLEP 3/2022: Skupščina ŠZŠ potrjuje naslednjo sestavo organov skupščine: 

 Volilno-verifikacijska komisija: Robi Lah in Danica Sovič 

 Overovatelja zapisnika: Marko Pokleka in Mojca Čebul 

 Zapisnikar: Bojan Rotovnik 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Volilno-verifikacijska komisija je podala poročilo:  
Glede na 27. člen statuta ŠZŠ lahko skupščina veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzoča vsaj 
polovica društev, ki so člani ŠZŠ. Glede na sklic skupščine v letu 2020 je bilo v ŠZŠ včlanjenih 13 
društev, a je bil Šahovski klub Šoštanj glede na podatke v AJPESU v letu 2019 izbrisan iz registra 
društev. Zato je za veljavno odločanje potrebna prisotnost predstavnikov vsaj 6 društev. Glede na 
prisotnost je volilno-verifikacijska komisija podala ugotovitev, da je prisotnih 10 od 12 članov, kar je 
več kot polovica, zato lahko skupščina veljavno sklepa.  
 
 
AD 2 
Mojca Čebul kot bivša predsednica nadzornega odbora ŠZŠ je podala informacijo o trenutnem stanju v 
Športni zvezi Šoštanj: 

 predsednica ŠZŠ se pred leti ni več želel ukvarjati, 

 članom organov je leta 2021 potekel mandat, 

 nadzorni odbor je odstopil leta 2020, 

 spletna stran ŠZŠ ne deluje, 

 za leto 2021 je bilo na AJPES oddano finančno poročilo, 

 po podatkih AJPESA ŠZŠ trenutno nima bančnega računa, 

 znan je dolg za članarino ŠZŠ za članarino OKS-ZŠZ za leto 2022 v znesku 90€, ostali dolgovi niso 
znani. 

 
AD 3 
Člani ŠZŠ so bili z vabilom na skupščino pozvani, da na skupščini podajo predloge za člane organov. 
Skladno s statutom ŠZŠ so volitve organov praviloma tajne, lahko pa skupščina sprejme sklep, da so 
volitve javne, razen za predsednika ŠZŠ. Kandidat za predsednika ob vložitvi kandidature predloži tudi 
predlog programskih smernic in predlog kandidata za podpredsednika. 
 
Prisotni so podali naslednje predloge: 

 KK Elektra: predlaga Bojana Rotovnik za predsednika ŠZŠ (kandidaturo so podprli tudi ŠD Zavodnje, 

ŠD Ravne, ŽOK Kajuh Šoštanj, NK Šoštanj) 

 ŠD Ravne: za članico upravnega odbora predlaga Danico Sovič 

 KK Šoštanj: Bogdan Kompari in Marica Lozič za nadzorni odbor 



 

Kandidat za predsednika ŠZŠ Bojan Rotovnik je predstavil programske smernice in podal tudi predlog 
kandidata za podpredsednika ŠZŠ. 
 
SKLEP 4/2022: Skupščina ŠZŠ volitve enotne liste predsednika in podpredsednika ŠZŠ, članov 
upravnega in nadzornega odbora ŠZŠ opravi z javnim glasovanjem. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
Delovni predsednik je podal na glasovanje: 
 
SKLEP 5/2022: Skupščina ŠZŠ je izvolila enotno listo za mandatno obdobje 2022-2026 in sicer za 
predsednika ŠZŠ Bojana Rotovnika ter podpredsednika Jureta Grudnika.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
SKLEP 6/2022: Skupščina ŠZŠ je za mandatno obdobje 2022-2026 izvolila: 

 za člana upravnega odbora: Danica Sovič 

 za člane nadzornega odbora: Bogdan Kompari (predsednik) in Marica Lozič (članica) 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
AD 4 
Novo izvoljeni predsednik ŠZŠ, Bojan Rotovnik, je na podlagi predstavljenih programskih smernic 
predstavil in nato predlagal potrditev programa dela za leto 2022 in 2023. 
 
SKLEP 7/2022: Skupščina ŠZŠ potrjuje program dela ŠZŠ za zadnje četrtletje 2022 in za leto 2023: 

 spomladi: podelitev priznanj najboljšim športnikom v občini Šoštanj 

 23. september, Dan Športa: predstavitev športnih klubov na OŠ Šoštanj ter promocijske aktivnosti 
za občane 

 do 31. marca redna letna skupščina ŠZŠ 

 vsaj dve seji upravnega odbora letno 

 ustanovitev Strokovnega odbora ŠZŠ 

 aktivno članstvo v Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez 

 usklajevanja mnenja ŠZŠ k večjim projektom s področja športa v Občini Šoštanj  

 ponovna vzpostavitev spletne strani ŠZŠ ter objavljanje pomembnejših novic in dokumentov s 
področja športa  

 ponovno odprtje bančnega računa 

 prijava na razpis občine za sofinanciranje športnih društev za posamezno leto 

 pridobivanje novih članov ŠZŠ. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  

 
Zaradi lažje izvedbe programa dela je predsednik ŠZŠ podal predlog za ustanovitev Strokovnega odbora 
ŠZŠ, katerega člane bo imenoval upravni odbor.  
 
SKLEP 8/2022: Skupščina ŠZŠ ustanovi Strokovni odbor, katerega člane skladno s statutom imenuje 
upravni odbor.  
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
 



 

 
AD 5 
Predsednik ŠZŠ je predlagal, da se zaradi zagotavljanja osnovnih finančnih virov za delovanje ŠZŠ potrdi 
višina članarine za leto 2022 in 2023.  
 
SKLEP 9/2022: Skupščina ŠZŠ potrjuje, da v letu 2022 članarina znaša 20€, od vključno leta 2023 naprej 
pa 50€. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
AD 6 
Razno: 

 urediti je potrebno poštni predal ŠZŠ v telovadnici Partizan 

 usklajevati bi bilo potrebno termine večjih športnih prireditev na območju občine Šoštanj 

 izvajanje aktivnosti za podporo društvom in klubom 

 
Ker ni bilo več razprav je delovni predsednik ob 20. uri zaključil skupščino.  

 
V Šoštanju, 11. oktobra 2022 

 
 
Zapisnikar:        Delovni predsednik skupščine: 
Bojan Rotovnik        Jure Grudnik 
 
 
_______________________      __________________________ 
 
 
Overovatelj:        Overovateljica: 
Marko Pokleka         Mojca Čebul 
 
  
_______________________      __________________________ 


