ZAPISNIK
Zapisnik 11. redne in volilne Skupš ine Športne zveze Šoštanj, ki je bila v etrtek, 31. januarja 2008,
ob 18. uri v veliki sejni sobi Ob ine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
Prisotni predstavniki lanov 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 Šmon - Nogometni klub Šoštanj;
5. Zdenka Berložnik - Odbojkarski klub Šoštanj - Topolšica;
6. Cveto Grabner - Športno društvo Zavodnje;
7. Danijel Slemenšek - Smu arsko-skakalni klub Šoštanj,
8. Zmagoslav Žibert - Šaleški bridge klub Velenje;
9. Slavko Hostnik - Šaleški jamarski klub Podlasica;
10. Robert Jedlov nik - Ribiška družina Paka Šoštanj;
11. Gregor Rupnik - Šahovski klub Šoštanj;
12. Bojan Rotovnik - Planinsko društvo Šoštanj;
13. Tomaž Sinigajda - Društvo tabornikov Rod Pusti grad;
14. Matjaž Klemen i - Rokometni klub "Veterani" Šoštanj.
Ostali prisotni:
• Darko Menih - župan Ob ine Šoštanj;
• Tjaša Rehar - Ob ina Šoštanj;
• Janko Zacirkovnik - lan Upravnega odbora ŠZŠ;
• Milan Ježovnik - KS Šoštanj;
• Branko Vali - podpredsednik ŠZŠ;
• Stvarnik Marjan - lan nadzornega odbora ŠZŠ;
• Franc Kurnik - lan Upravnega odbora ŠZŠ.
Ob 18. uri in 5 minut je predsednik ŠZŠ Bojan Rotovnik pozdravil vse prisotne in pozval župana g. Darka Meniha,
da spregovori nekaj o na rtih ob ine Šoštanj na podro ju športa.
Župan ob ine Šoštanj g. Darko Menih je pohvalil delovanje ŠZŠ in sodelovanje z ob ino in zaželel, da se delo
uspešno nadaljuje. Predstavil je na rte ob ine Šoštanj na podro ju športa:
− ustanovitev zavoda, skupni zavod v okviru katerega bi delovale kultura, šport, mladina…;
− nadaljevati delo s komisijo za šport, uspešen na in dela, predvsem glede razdeljevanja ob inskih sredstev
namenjenih športu posameznim društvom glede na izpolnjevanje razpisnih pogojev;
− skrbeti za primerno vzdrževanje vseh obstoje ih objektov, posebno obeh telovadnic, ki sta zelo zahtevni za
vzdrževanje;
− zagotoviti klubom brezpla no uporabo ŠD Šoštanj (60 ur);
− ROKOMETNO IGRIŠ E - ureditev garderob, sanitarij, e bo možno tudi pokritje- streha,
− ŠPORTNI PARK ŠIROKO - zaklju ena denacionalizacija, pripravlja se idejni projekt za ureditev obmo ja,
poleg nogometnega igriš a, predvidena tudi igriš a za košarko, odbojko..,
− BAZEN ŠOŠTANJ - neprimeren za obratovanje, zaprt,
− JEZERO - kemi ne in mikrobiološke analize so pokazale, da je voda primerna za kopanje, problem predstavlja
nestabilna brežina, preu it možnosti za ureditev kopališ a,
− ADRENALINSKI PARK - na obmo ju ugreznin urediti progo za cross (kolesa, motorji), e bo to dopuš ala
stabilnost terena,
− KOLESARSKA STEZA - nadaljevanje izgradnje steze proti Pohrastniku - Topolšici, v zaklju ni fazi pogovori z
železnico in lastniki zemljiš na trasi do Pohrastnika,
− KEGLIŠ E + FITNES - predvidoma v sklopu gradnje trgovskega centra na obmo ju bazena,
− TELOVADNICA PARTIZAN - dokon no urediti lastništvo,
− ŠPORTNA DVORANA ŠOŠTANJ - obnova parketa;

−
−

pridobiti im ve sredstev s prijavo na razpise ( v 2007 uspeli s prijavo igriš a v Skornem in sanacijo zunanjega
košarkarskega igriš a pri ŠD Šoštanj);
poiskati rešitev za klubske prostore društev, zaradi na rta ob ine, da v šoli Biba Röck uredi vrtec, obstoje e avle
ni možno preurediti.

Na vprašanje, kdaj se predvideva ureditev Športnega parka Široko je župan Darko Menih odgovoril, da je
predvideno, da se v prora unu za leto 2009 zagotovijo sredstva za projektno dokumentacijo.
Predsednik ŠZŠ se je županu zahvalil za predstavite na rtov in pohvalil akcijo drsališ e na rokometnem igriš u in
izrazil željo, da to postane tradicionalno.
AD 2
V nadaljevanju je predsednik ŠZŠ v izvolitev predlagal lane organov skupš ine ŠZŠ .
SKLEP 1/11: Izvolijo se lani organov 11. redne in volilne skupš ine ŠZŠ v sestavi:
• delovni predsednik skupš ine: Janko Zacirkovnik ( lan upravnega odbora ŠZŠ),
•
lana delovnega predsedstva: Matjaž Klemen i (Rokometni klub "Veterani" Šoštanj) in Zmagoslav
Žibert (Šaleški bridge klub Velenje)
• overovatelja zapisnika: Cveto Grabner (Športno društvo Zavodnje) in Slavko Hostnik (Šaleški jamarski
klub Podlasica),
• vodja volilno-verifikacijske komisije: Drago Skornšek (Košarkarski klub Elektra)
•
lana volilno-verifikacijske komisije: Darko Jug (Kegljaški klub Šoštanj) in Danijel Slemenšek
(Smu arsko-skakalni klub Šoštanj)
• zapisnikar: Zdenka Berložnik (Odbojkarski klub Šoštanj – Topolšica).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje, pozdravil prisotne in prevzel vodenje skupš ine.
Volilno-verifikacijska komisija je podala poro ilo:
Po pregledu izpolnjenih pooblastil je volilno-verifikacijska komisija ugotovila, da je na skupš ini prisotnih 14
predstavnikov lanov ŠZŠ od 20 lanov (70 % prisotnost), to je ve kot polovica lanov ŠZŠ, zato komisija
ugotavlja, da je skupš ina sklep na in lahko nadaljuje z delom z vsemi pristojnostmi.
Po ugotovljeni sklep nosti je delovni predsednik obrazložil poslovnik skupš ine ŠZŠ in predstavil dnevni red.
1. Predstavitev na rtov ob ine Šoštanj na podro ju športa
2. Pozdrav predsednika ŠZŠ in izvolitev organov skupš ine ŠZŠ
3. Vsebinsko in finan no poro ilo o delu ŠZŠ
4. Poro ilo nadzornega odbora ŠZŠ za leto 2007
5. Razprava o poro ilih in sprejem poro il
6. Razrešnica predsednika, podpredsednika in lanov upravnega in nadzornega odbora
7. prestavitev kandidatov za podpredsednika in lane upravnega ter nadzornega odbora
8. predstavitev programa dela ŠZŠ v mandatnem obdobju 2008 -2012; kandidati za predsednika
9. Volitve predsednika, podpredsednika in lanov upravnega ter nadzornega odbora ŠZŠ
10. Razno
SKLEP 2/11: Sprejme se dnevni red 11. skupš ine ŠZŠ.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 3
Predsednik ŠZŠ je podal vsebinsko in finan no poro ilo o delu ŠZŠ v letu 2007. Poro ili sta priloga k zapisniku.
AD 4
lan nadzornega odbora ŠZŠ, Drago Skornšek je pohvalil urejenost dokumentacije in v imenu odbora podal
Poro ilo nadzornega odbora Športne zveze Šoštanj za leto 2007.

Nadzorni odbor Športne zveze Šoštanj, v sestavi Drago Skornšek, Marjan Stvarnik in Marko Vršnjak, se je dne
31.1.2008 sestal na svoji redni seji, pregledal prejeto dokumentacijo in ugotovil slede e:
• NO je skozi teko e leto spremljal delo ŠZŠ ter delo njihovih organov in pri trem ni ugotovil nobenih
pomanjkljivosti,
• Prejeta sredstva v letu 2007 so 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,
• Nadzorni svet na prejeto dokumentacijo ni imel pripomb.
AD 5
Delovni predsednik je pozval prisotne k razpravi o poro ilih, vendar razprave ni bilo, zato je podal sklep na
glasovanje
SKLEP 3/11: Skupš ina ŠZŠ potrjuje vsebinsko in finan no poro ilo o delu ŠZS ter poro ilo Nadzornega
odbora za leto 2007.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 6
Predsednik ŠZŠ se je zahvalil vsem lanom za delovanje v organih športne zveze. Prisotne je seznanil, da bi bilo
potrebno strokovnemu svetu podaljšati mandat, da se lahko nemoteno izvede izbor po javnem razpisu za podelitev
priznanj ŠZŠ za leto 2007.
SKLEP 4/11 Strokovnemu svetu se podaljša mandat do 31. 3. 2008.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik je prebral lane organov ŠZŠ in predlagal njihovo razrešitev.
UPRAVNI ODBOR ŠZŠ: Bojan Rotovnik predsednik ŠZŠ (KK Elektra in PD Šoštanj); Branko Vali
podpredsednik (NK Šoštanj); Urška Prelog sekretar (ŽKK Šoštanj) in lani Albin Ošlovnik (ŠD Šoštanj); Franc
Kurnik (NK Šoštanj); Gregor Rupnik (ŠK Šoštanj); Ivan Žnidar (KK Šoštanj); Janko Zacirkovnik (OK ŠoštanjTopolšica); Matjaž Klemen i (RK Veterani); Peter Rotovnik (KK Elektra); Robert Lah (NK Šoštanj).
NADZORNI ODBOR ŠZŠ: Drago Skornšek vodja (KK Elektra); Marjan Stvarnik lan (RK Veterani); Marko
Vršnak lan (SSK Šoštanj)
SKLEP 5/11: Razreši se predsednika, podpredsednika in lane upravnega in nadzornega odbora.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 7
Bojan Rotovnik je obrazložil postopek kandidatur. Izveden je bil kandidacijski postopek, rok 11.1.2008. Do roka je
prispelo deset predlogov za upravni odbor in trije za nadzorni odbor. Predlogov za predsednika in podpredsednika ni
bilo. Ponovno se je pozvalo vse lane ŠZŠ, da do skupš ine podajo predloge za predsednika in podpredsednika. Do
skupš ine prispeli dve kandidaturi za predsednika in sicer Športno društvo Šoštanj in Ženski kegljaški klub Šoštanj,
obe za Albina Ošlovnika.
Kratka predstavitev kandidatov za upravni odbor in nadzorni odbor.
Poro ilo volilno-verifikacijska komisije je podal Drago Skornšek:
Sprejetih je 10 kandidatur za upravni odbor ŠZŠ in 3 za nadzorni odbor ŠZŠ, kandidatura Ženskega kegljaškega
kluba je bila posredovana po roku.
Sprejeta je naknadna kandidatura Albina Ošlovnika.

AD 8
Kandidat za predsednika ŠZŠ Albin Ošlovnik je predstavil svoje delovanje in program dela ŠZŠ v mandatnem
obdobju 2008 – 2012. lan ŠD Šoštanj (TVD Partizan) od leta 1973, 28 let aktiven v športnih organizacijah,
sodeloval pri ustanovitvi ŠZŠ leta 1996, do leta 2005 sekretar ŠZŠ.
CILJI: – tekmovalnemu športu omogo it nadaljnji razvoj
− razvijati rekreativni šport- nadaljevati dobro tradicijo
− razvijati povezave med ŠZŠ in ob ino, krajevnimi skupnostmi, Olimpijskim komitejem, Športno unijo.
AD 9
Bojan Rotovnik je prisotne seznanil z na inom glasovanja, glasovanje je tajno, kot to predvideva statut. Voli se 9
lanov UO in trije lani nadzornega odbora in predsednik. 14 predstavnikov lanov dobi glasovnice, narejene v
skladu s statutom ŠZŠ.
Po izvedenih volitvah je podal poro ilo volilno-verifikacijska komisije Drago Skornšek. Poro ilo je priloga k
zapisniku
REZULTATI TAJNIH VOLITEV ZA MANDATNO OBODJE 2008-2012:
Predsednik in zakoniti zastopnik
ZA
8
PROTI
4
VZDRŽAN
1
NEVELJAVNA 1
Albin Ošlovnik je izvoljen za predsednika in zakonitega zastopnika ŠZŠ.
V upravni odbor ŠZŠ so izvoljeni: Berložnik Zdenka, Goli nik Boris, Klemen i Matjaž, Lihteneker Darko,
Rotovnik Bojan, Rupnik Gregor, Sinigajda Tomaž, Šmon Franc, Žibert Zmagoslav.
V nadzorni odbor ŠZŠ so izvoljeni: Grudnik Marjan, Matej Kortnik, Marjan Stvarnik.
AD 10
Župan Darko Menih je estital novoizvoljenemu vodstvu ŠZŠ in jim zaželel dobro delo. G. Bojanu Rotovniku se je
zahvalil za dosedanje sodelovanje.
G. Milan Ježovnik, predstavnik KS Šoštanj je zaželel dobro vodenje ŠZŠ. Vesel je, da prihaja iz kraja, ki ima takšno
športno tradicijo.
Delovni predsednik Janko Zacirkovnik je estital novoizvoljenim in zaklju il skupš ino.
Skupš ina ŠZŠ se je zaklju ila ob 19.45 uri.
V Šoštanju, 31. januar 2008
Zapisnikar:
Zdenka Berložnik

Predsednik ŠZŠ:
Albin Ošlovnik

_________________

__________________

Overovatelj:
Cveto Grabner

Overovatelj:
Slavko Hostnik

_________________

__________________

