
 

Z A P I S N I K 
 
 

4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, 
 19. 03. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v športnem parku Virtus 

 
Prisotni (predstavniki članic  ŠZ Kamnik-debelo označeni s plačano članarino do 
18.3.2015): 
 

1 KEGLJAŠKI KLUB KAMNIK Uroš ZUPANC 

2 KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ Dušan PAPEŽ 

3 KOLESARSKO DRUŠTVO CALCIT Ciril GRKMAN 

4 LOKOSTRELSKI KLUB KAMNIK Janez ČIRIČ 

5 ODBOJKARSKI KLUB KAMNIK Peter HRIBAR 

6 VATERPOLSKO DRUŠTVO KAMNIK Dare HOMAR 

7 JUDO KLUB KAMNIK Janja LAMUT 

8 NAMIZNOTENIŠKI KLUB KAMNIK Željko ĐURIĆ 

9 PLEZALNI KLUB KAMNIK Stanko ŽIDAN 

10 NOGOMETNI KLUB VIRTUS Dušan BALUTTO 

 
Ostali prisotni: 

01 Predsednik ŠPORTNE ZVEZE KAMNIK Brane GOLUBOVIĆ 
02 Zavod za turizem in šport Franci KRAMAR 
03 Plezalni klub Kamnik  Monika Povšič 
04 MTA Šport Matjaž Pogačar 
05 Nogometni klub Virtus Valentin Vidergar 

 
Ob 18.00 uri je predsednik Športne Zveze občine Kamnik BRANE GOLUBOVIĆ z 
ugotovitvijo, da je prisotnih 10 delegatov aktivnih članic ŠZ Kamnik od 18 aktivnih 
članic in 47 društev včlanjenih v ŠZ občine Kamnik  pričel s 4. sejo Skupščine 
Športne Zveze občine Kamnik.  Golubovič je tako ob 18.00 uri odprl sejo, pozdravil 
vse prisotne, predlagal dnevni red in delovno predsedstvo. Lista prisotnosti je 
priloga gradivu. 

 



Predlagani DNEVNI RED:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine: 
  - delovno predsedstvo  

 - verifikacijska komisija  
      - overovatelja  zapisnika 
      - zapisnikar 

2. Sprejem dnevnega reda  Skupščine 
3. Potrditev zapisnika 3. seje Skupščine, z dne 3.3.2014 
4. Poročilo Predsednika ŠZ Kamnik in predsednikov organov in teles ŠZ Kamnik 
5. Sprejem finančnih poročil za 2014  in finančnega plana za 2015 
6. Sprejem Letnega plana ŠZ Kamnik za 2015 
7. Razno 
 - pobude članov ŠZ Kamnik 
 
je bil obravnavan in nanj ni bilo pripomb. 

 
Ad.1)  Izvolitev organov Skupščine 
Predsednik ŠZ KAMNIK Brane Golubović, je predlagal da za nemoteno delo 
skupščine izvolimo njene organe.  
 
SKLEP 1/4: Za nemoteno delo Skupščina Športne zveze Kamnik izvoli naslednje 
organe: 
- delovno predsedstvo:     Brane GOLUBOVIĆ – delovni predsednik 
    Janez ČIRIČ – član 
    Matjaž POGAČAR – član  
 
- verifikacijska komisija: Ciril GRKMAN – predsednik 
    Dare HOMAR – član 
    Željko ĐUIRIĆ – član   
 
- overovatelja zapisnika:   Dušan PAPEŽ 
    Peter HRIBAR  
     
- zapisnikar:               Brane GOLUBOVIĆ 
 

(sklep sprejet soglasno) 
 

 
 
Ad.2)  Sprejem dnevnega reda Skupščine 
 
SKLEP 2/4: Dnevni red Skupščine se sprejme v podani obliki 
 

(sklep sprejet soglasno) 
 

 



 
Ad. 3)  Potrditev zapisnika 3. seje skupščine  
Gradivo je bilo posredovano z vabilom, vsem članicam ŠZ Kamnik po elektronski 
pošti. Predsedujoči je preletel zapisnik in ugotovil, da so bile vsi sklepi uresničeni. 
Opravičil se je le glede nove spletne strani, ki še ni v delovanju, zagotovil pa je, da  bo 
spletna stran začela kmalu delovati. Zupanc je opozoril, da so o njej govorili že na 
prejšnji seji Skupščine in da je resnično potrebno vzpostaviti internetno stran. Prav 
tako je povedal, da je bilo gradivo poslano precej pozno po elektronski pošti in ni 
bilo objavljeno na spletni strani. Lamutova je povedala, da se ji zdi, da je ŠZ Kamnik 
prepozno obvestila članice o Razpisu za sofinanciranje športa. Hribar je izpostavil 
dejstvo, da je potrebno v realizirati sofinanciranje strokovnega kadra po klubih. 
Čirič je pohvali delo ŠZ Kamnik v težkih časih in tudi pomoč le te kamniškim 
klubom. 
 
SKLEP 3/4: Skupščina Športne zveze Kamnik sprejme zapisnik 3. seje skupščine ŠZ 
Kamnik  (z dne . 3. 2014) v predloženi obliki. 
 

(sklep sprejet soglasno) 
 
Ad. 4a) Poročilo predsednika o delu v obdobju 2014 
V razpravi je predsednik Športne zveze Kamnik Brane Golubović obrazložil nekatere 
točke iz poročila in se dotaknil delovanja Športne zveze Kamnik ter sredstev 
namenjenih športu v letu 2015. Predvsem pa je poudaril vse dosežke ŠZ Kamnik in 
dobro sodelovanje med ŠZ Kamnik in ZTŠ v letu 2014. Poročilo je priloga zapisniku. 
 
SKLEP 4/4: Skupščina Športne zveze Kamnik sprejme poročilo predsednika o delu 
ŠZ Kamnik v letu 2014. 

(sklep sprejet z soglasno) 
 
 
Ad. 4b) Poročilo nadzornega odbora za leto 2014 
Poročilo je predstavil predsedujoči. Na poročilo ni bilo razprav. Poročilo je priloga 
zapisniku 
 
SKLEP 5/4: Skupščina Športne zveze sprejme poročilo Nadzornega odbora za leto 
2014. 

(sklep sprejet soglasno) 
 
 
Ad. 4c) Poročilo Disciplinske komisije za leto 2014 
Poročilo je predstavil predsedujoči. Na poročilo ni bilo razprav. Poročilo je priloga 
zapisniku 
 
SKLEP 6/4: Skupščina Športne zveze Kamnik sprejme poročilo Disciplinske 
komisije za leto 2014. 

 (sklep sprejet soglasno) 



 
Ad. 5) Sprejem letnih poročil za 2014 in finančnega plana za 2015 
Predsedujoči je prisotne seznanil z nekaterimi številkami, predvsem da je ŠZ 
Kamnik imela ob koncu leta prihodek v višini 938 eur (pridobitna dejavnost) od 
katerega se  plača davek iz dohodka pravnih oseb. Obrazložil je tudi Finančni plan za 
2015. Letna poročila in Finančni plan so priloge zapisniku. Letna poročila so priloga 
zapisniku. 
 
SKLEP 7/4: Skupščina Športne zveze Kamnik  sprejme letna poročila za leto 2014.  
SKLEP 8/4: Skupščina Športne zveze Kamnik  sprejme popravljen Finančni plan za 
leto 2015. 

 (sklepa sprejeta soglasno) 
 
Ad. 6) Sprejem letnega plana za 2015 
Gradivo je bilo posredovano z vabilom. Dodatne obrazložitve je podal predsedujoči. 
 
SKLEP 9/3: Sprejme se letni plan za leto 2015. 

(sklep sprejet soglasno) 
 
 
Ad. 7) Razno 
 
Predsedujoči je k besedi pozval predstavnike športnih društev. 
Ciril Grkman je pokritiziral vse klube, ki še vedno »solirajo« in tako ne spoštujejo 
ostalih klubov. Meni, da glede na enotnost, ki jo imamo klubi v Kamniku dobimo še 
preveč sredstev. Prav tako ga zanima zakaj start Gira Rosa v Kamniku in zakaj se 
denar jemlje športu. 
Brane Golubović je odgovoril, da je pred Skupščino potekal sestanek o Giru s 
predstavniki organizatorja in kjer so se dogovorili o poteku starta. Je pa poudaril, da 
ŠZ Kamnik s strani Občine Kamnik ni bila zaprošena za mnenje glede sofinanciranja 
starta Gira Rosa v Kamniku.  
Franci Kramar je povedal, da se sredstva za start Gira niso odvzela iz športnih 
postavk. 
Janez Čirič je prisotnim predstavil svoje razmišljanje o strokovni pomoči klubom. V 
LK Kamnik so mnenja, da morajo klubi stopiti skupaj in skupaj sofinancirati 
strokovni kader (predvsem poslovnega sekretarja), ki je lahko zaposlen tudi na ŠZ 
Kamnik. 
Uroš Zupanc je opozoril, da je potrebno zapisnik Skupščine poslati vsem aktivnim 
članicam ŠZ Kamnik, takoj po sprejetju le tega. 
Dare Homar je izrekel željo, da se nova spletna stran za pokriti bazen podpre tudi s 
strani ostalih članic zveze. 
Janja Lamut je vprašala zakaj ni bilo posveta za sofinanciranje športa (Razpis). 
Franci Kramar je odgovoril, da v dveh letih ni bilo veliko zanimanja za le tega, oz. so 
nanj hodili le tisti, ki so znali izpolniti razpis. Problem je v ostalih klubih, ki v 
Posvetu niso videli smisla. Je pa obljubil, da v prihodnjem letu brez problema 
organizira takšen Posvet. 



Stanko Židan je izrazil željo po pomoči ŠZ Kamnik pri organizaciji tekmovanja v 
plezanju za Pokal Kamnika. Hkrati je povprašal ali je kakšna možnost oz. ideja kako 
bi lahko klubi predstavili svojo dejavnost otrokom, saj se na šolah ne dopusti več 
raznašanja letakov.  
Monika Povšič je omenila, da je slišala, da bo letos 10% več sredstev za rekreativne 
prireditve na državni ravni in da nastaja nov portal, kjer se bodo lahko objavljale vse 
prireditve. 
Brane Golubović je odgovoril, da se naj Plezalni klub obrne na ŠZ Kamnik s pisno 
vlogo oz. sestane z njim glede pomoči pri tekmovanju. Glede višjih sredstev za ŠZ 
Kamnik in s tem posledično nudenje strokovne pomoči in celo strokovnih storitev v 
obliki kadra pa je ŠZ Kamnik to predlagala Občini, a bila zavrnjena tako, da od leta 
2012 ŠZ Kamnik nima rednih sredstev za delovanje. Upa, da bo novi zakon o športu, 
prinesel te spremembe in ponovno postavil športne zveze v ospredje pri razvoju 
športa. 
Franci Kramar je povedal, da je ZTŠ pred letom organiziral prireditev prav na 
Virtusu, kjer so se predstavili kamniški klubi (mini Olimpijada) in da so na njej imeli 
klubi podobne težave zaradi delitve letakov. Vse skupaj je precej v rokah ravnateljev 
šol. Podobno tekmovanje imajo namen letos organizirati v jesenskem času. 
Dušan Balutto je vprašal kakšna je strategija ŠZ Kamnik za Virtus. 
Stank Židan je vprašal kako je z Dolgoročnim programom športa, ki bo dorekel 
prioritete investicij v kamniškem športu. Podobno je razmišljal tudi Ciril Grkman, 
ki je tudi izrazil željo, da se z DPŠ poveča vpliv ŠZ Kamnik.  
Uroš Zupanc je za konec izrekel misel, da klubi ne smemo najprej pričakovati 
pomoči od drugje ampak mora klub sam najprej poskrbeti za lastno funkcioniranje 
in financiranje, šele nato nekaj zahtevati tudi od drugih subjektov. 
Janja Lamut je omenila, da se ji ne zdi pravična delitev zahtevanih prisotnih na 
programih pri razpisu za šport. 
Brane Golubović je povedal, da bodo ponovno predlagali, da se začne izdelava DPŠ 
v občini, a brez sodelovanja in nato kompromisa z Občino, dokument ne bo sprejet. 
Znotraj tega dokumenta pa mora biti tudi strategija za območje Virtusa. 
 
 
SKLEP 10/4: Zapisnik Skupščine se po podpisu overiteljev pošlje vsem članicam ŠZ 
Kamnik in objavi na spletu. 
SKLEP 11/4: Naslednje leto se pred objavo Razpisa za sofinanciranje športa, 
članicam pošlje anketa o smiselnosti organizacije Posveta. 
SKLEP 12/4: Predstavniki Plezalnega kluba Kamnik se obrnejo na predsednika ŠZ 
Kamnik glede pomoči pri tekmovanjih. 
SKLEP 13/4: Predsedstvo ŠZ Kamnik se izreče tudi o strategiji športnega parka 
Virtus. 
SKLEP 14/4: Predsedstvo ŠZ Kamnik predlaga Občini ustanovitev delovne skupine 
za pripravo DPŠ. 
SKLEP 15/4: Predsedstvo ŠZ Kamnik bo predlagalo osebo/osebe, ki bo zadolžena 
za izmenjavo informacij glede načrtovanja izgradnje pokritega bazena in obnove 
športne dvorane pri OŠ Frana Albrehta.  
 



 (sklepi  sprejeti soglasno) 
 
Ob koncu rednega dela Skupščine je predsednik ŠZ Kamnik vse prisotne povabil na 
neformalno druženje. 
 
Seja je bila končana  ob 19.53 
 
Zapisal:       Delovni predsednik: 
Brane Golubović         Brane Golubović 
____________________                                           _________________________ 
  
Overovatelja zapisnika: 
Aleš ŠPAN               Gregor HRIBAR 
_________________ ___      __________________________ 
   


