ZAPISNIK
Zapisnik 13. Seje skupščine Športne zveze Šoštanj, ki poteka v ponedeljek, 21.3 2016 ob 17:00 v
veliki sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj
Prisotni predstavniki članov športne zveze Šoštanj:
- Mojca Čebul (RPG)
- Marica Lazić (ŢKK Šoštanj)
- Mirjana Ramšak (NTK SPIN Šoštanj)
- Denis Verhovnik (ŠD Gaberke)
- Emil Šehić (Kegljaški klub Šoštanj)
- Bojan Sovilj (OK Topolšica)
- Brina Skornšek (NK Šoštanj)
AD 1: Sestanemo se z namenom, da sprejmemo statut, ki je bil popravljen s strani Mojce Čebul,
Mateja Kortnika in Tine Zager. Bil je poslan vsem društvom in klubom in pripomb ni bilo.
SKLEP 1/13 Izvolijo se člani organov 13.redne skupščine v sestavi:
Delovni predsednik skupščine: Denis Verhovnik
Člana delovnega predsedstva: Marica Lazić, Marjana Ramšak
Overovatelja zapisnika: Bojan Sovilj, Mojca Čebul
Vodja volilno-verifikacijske komisije: Emil Šehić
Zapisnik: Brina Skornšek
Sklep je bil sklepčen
Volilno-verifikacijska komisija je podala poročilo:
Po pregledu izpolnjenih pooblastil je volilno – verifikacijska komisija ugotovila, da je na
skupščini prisotnih 6 predstavnikov članov ŠZŠ od 13 članov, to je več kot tretjina članov ŠZŠ,
zato komisija ugotavlja, da je skupščina sklepčna in lahko nadaljuje z delom z vsemi pristojnimi.

AD 2: V Športno zvezo Šoštanj je trenutno včlanjenih 13 klubov oz. društev. Na 13. Seji
skupščine je prisotnih šest članov in predsednica ŠZŠ. Ker 15. Člen statuta pravi, da skupščina
lahko veljavno sklepa, če so prisotni predstavniki iz vsaj polovice članov ŠZŠ. Če ob napovedani

uri skupščina ni sklepčna, se počaka 15 min, nakar lahko sklepa, če so prisotni predstavniki vsaj
tretjine članov ŠZŠ.
Sejo začnemo 17.15.
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SKLEP 2/13: Sprejme se dnevni red 13. Skupščine ŠZŠ
Sklep o dnevnem redu je bil soglasno sprejet.

1. Otvoritev skupščine
Skupščina se je začela ob 17:15 s pozdravnim nagovorom predsednice Brine Skornšek.
2. Pregled zapisnika 12.seje skupščine ŠZŠ
- Zapisnik 12. Seje je bil poslan vsem klubom in društvom, pripomb ni bilo.
SKLEP 3/ 14:
Sklep o zapisniku iz 12. Seje skupščine je bil soglasno sprejet
3. Potrditev in sprejem novih članov v ŠZŠ
- Podanih ni bilo nobenih vlog za nove člane.
4. Poročilo predsednice ŠZŠ o delovanju zveze:
AD 3: Z svojimi pooblastili se zavedam svoje odgovornosti, zato k delu resno pristopim. Vidim
rešitve in verjamem da nam bo z skupnimi močmi, dobro voljo in prostovoljnim delom za dobro
vseh občank in občanov, otrok in vseh nas uspelo. Imam veliko idej, ki jih ţelim realizirati.

Začela sem z urejanjem zapisnika, da sem z 22.1.2016 pridobila odločbo o spremembi zakonitega
zastopnika. (strošek, ke sem ga zaloţila sama je bil 9,08 €). Tako sem počasi pridobivala in še
pridobivam informacije o stanju in delovanju ŠZŠ.
Na Ajpesu uredim vpis v poslovni register Slovenije in povem, da sem podala poročilo na Ajpesu
za leto 2014 in 2015. Pričakujem še kazen zaradi prepozno oddanega poročila prejšnega vodstva,
ki pa bi naj bilo tokrat le kot opomin.
Uredila sem dogovor o uporabi poštnega predala št.: 1/11/3325/2016 in pooblastim Marka
Pokleka o souporabi. (strošek, ki ga zaloţim sama je 7,78 €)
Za računovodske storitve sem pooblastila računovodski servis Skok iz Mozirja. Račun bo na pol
leta in bo odvisen od dela, ki ga bo imela pri našem poslovanju.
Sestala sem se z podpredsedniku OKS g. Janezu Sodrţniki in predsedniku ŠZV g. Bogdanu
Plazniku in sem jima predala informacijse, s katerimi sem bila seznanjena. Zelo sta vesela za
oţivitev zveze in zelo me podpirata. Ponudila sta mi pomoč. Iz OKS bi naj dobila sredstva v
višini 300 € za osnovno delovanje (da meni ne bi bilo potrebno zalagati mojega denarja). Upam,
da se uspemo še enkrat sestati v mesecu aprilu z g. ţupanu in podţupanu.
Na banki uredim spremembo zakonitega zastopnika in povem o našem stanju. Strošek vodenja
računa, ki se je skozi ta čas nabiral je bil – 105 € in v teh mesecih se ta strošek še povečuje.
Strošek za pooblaščenca Marka Pokleka je bil odtegnjen na računu.
Zahvalim se za podporo ravnateljice OŠ KDK Šoštanj g. Majde Završnik Puc, ki mi je zelo
pomagala pri projektu Aktivne počitnice in zelo sem vesela za pomoč pri anketi, v kateri me je
zanimalo, kakšna je aktivnost naših otrok. Vprašalnik v prilogi. Opravila sem analizo rezultatov
okoli 700 anket. Zelo si ţelim povečati aktivnost naših otrok, da bi spoznali čim več in različnih
oblik gibanj (različne športe), kar jim bo v obdobju odraščanja zelo pripomoglo k boljšemu
načinu ţivljenja. Moj cilj je pridobiti čim več aktivnih otrok, čim več različnih aktivnosti, s tem
bodo otroci manj bolani, bolj kreativni, uspešni, predvsem pa motorično in kondicijsko boljše
pripravljeni.
Pripravila in izvedla sem program Aktivne počitnice. Bilo je 30 otrok in dva moja. Torej vseh 32.
Sama sem organizirala, splanirala in prostovoljno delala vsak dan od 8-14. Lahko bi si računala
za avtorsko delo. Če bi si izplačala svoje delo po takšni postavki kot sem ostalim trenerjem bi
zasluţila 225 €, brez nekaj deset vloţenega truda v organizacijo in logistiko. Ko sem gledala
zadovoljne otroške obraze je bil moj trud tokrat poplačan. Aktivnosti so potekale od ponedeljka
do petka od 8 – 14 v telovadnici OŠ KDK Šoštanj in telovadnici Partizan, potem pa smo se z
avtobusnim prevozom (transporti Ovčjak) odpeljali v Topolšico, kjer je ena skupina imela tečaj
tenisa (tenis center Samo), druga skupina je bila na plavanju v termah Topolšica. Tam sta nas
čakala izkušena trenerja iz Plavalnega Kluba Velenje, ki sta prevzela otroke in nekaterim
omogočila da so splavali brez rokavčkov, starejše pa izpopolnili.
V telovadnicah so potekale osnove borilnih veščin (Karate klub Velenje), elementarne igre (Tina
Tavčar, Brina Skornšek), aerobika, pilates (Tina Tavčar), nogomet (NK Šoštanj) odbojka (OK

Topolšica), HIP HOP (plesna šola Superstars). Računov vseh še nisem dobila. Zato končno
poročilo podam ko dobim in plačam vse račune.
5. Finančno poročilo:
Na Ajpesu sem pravočasno oddala poročilo za leto 2014 in 2015, poslovanje je bilo zaključeno
z 0.
- Stroški vodenja računa na banki so nazadnje bili -105 €
- Prišel je opomin Zavoda za kulzuro Šoštanj. Račun je v vrednosti - 17,60 €, ki bi ga bilo
potrebno poravnati.
- Sama sem za osnovne stroške zaloţila - 57,31 € (UE, Pošta Šoštanj, Muller – papir,
kartuša; Merkur – kartuša, Mladinska knjiga – vezana knjiga računov.
- Iz počitniškega programa je bilo pobranih 600 €, s katerim so se pokrili naslednji stroški.
Računi vsi še niso plačani, saj sredstev ni bilo dovolj za plačilo vseh stroškov poleg tega,
da smo jaz, NK Šoštanj in OK Topolšica delali prostovoljno. Zato računam tudi na
sredstva iz razpisa za počitniški program Aktivne počitnice.
Avtobusni prevoz Ovčjak Edo
Tina Tavčar
Karate Klub Velenje
Plavalni Klub Velenje
Bazen terme Topolšica
Plesna šola Superstars
Tenis center Samo
Telovadnica Partizan
Brina Skornšek
Telovadnica OŠ KDK
Strošek skupaj
Minus

175 €
75 €
95 €
140 €
97 €
80 €
105 €
153
/ 30h * 7,5 (225 €)
920 €
-

320 €

6. Sprejem novega statuta:
Statut je bil popravljen in pregledan. Pripomb ni bilo, zato smo ga soglasno sprejeli.
SKLEP 4/13: Novi statut ŠZŠ je bil soglasno sprejet.
7. Članarina
Povem, da smo se člani UO sestali in določili članarino za vse klube in društva, ki so včlanjena v ŠZŠ.
Določili smo letno članarino za 2016 in to je 20 €, ki se jo poravna na TRR: SI56 0242 6001 2097 404 in
bo namenjena osnovnemu delovanju zveze in plačilu negativnega stanja. To so naslednji člani: NTK Spin,
ŠD Ravne, ŠD Zavodnje, Ţenski kegljaški klub Šoštanj, Šahovski klub Šoštanj, OK Topolšica, ŢOK
Šoštanj, KK Elektra, NK Šoštanj, KK Šoštanj, RPG Šoštanj, PD Šoštanj, ŠD Gaberke.

Račun bo poslan klubom in društvom in ga bo potrebno poravnati do 14.4.2016.
SKLEP 5/13: Sklep o članarini za leto 2016 (20 €) soglasno sprejet
8. Razno

Povem, da sem od 18.4.2016 do 5.6.2016 zaradi kondicijskih priprav odsotna, zato je potrebno
članarino poravnati do 14.4.2016 da lahko poravnam obveznosti. Pooblastim tudi Marka Pokleka
za prevzemanje odgovornosti.
AD 4: Bil je predlog, da se Športna zveza vključi v reševanje problematike upravljanja športnih objektov
občine Šoštanj. Določeno infrastrukturo namreč upravljajo klubi/društva, vendar je odnos občine do tega
dostikrat nerazumevajoč (finančno, aţurno,..)
Dogovorimo se, da na občino Šoštanj in KS Šoštanj dam vlogo oz. prošnjo za donacijo sredstvev za
pomoč pri ponovni oţivitvi Športne zveze.
Naslednja skpščina predvidena v mesecu oktobru.
Skupščina ŠZŠ se je zaključila ob 18.15 uri
V Šoštanju, 21.3.2016
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