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ZAPISNIK
REDNEGA OBČNEGA ZBORA Društva za telesno vzgojo Partizan Rimske Toplice,
30
ki je bil v petek, 14. marca 2014, od 19 dalje v prostorih gostišča AQUA ROMA v Rimskih
Toplicah.
V skladu s 17. in 19. členom Pravil Društva za telesno vzgojo "PARTIZAN" (dalje: »društva«) je
občni zbor društva sklical predsednik UO društva, g. Marjan Stopinšek.

Ugotovitev sklepčnosti:
Na zboru so bili prisotni naslednji člani društva in vabljeni gostje:
Marjan Stopinšek
Boris Kragolnik
Amir Hodžič
Gregor Ivšek
Lea Stopinšek
Matej Senica
Bogdan Vidic
Aleš Knez
Alojz Drnovšek
Janez Stopinšek
Jožica Stopinšek
Jože Senica

predsednik UO društva
predsednik nadzornega odbora
predsednik disciplinske komisije
sekretar društva
blagajnik društva
Član upravnega odbora
vodja sekcije košarka
vodja sekcije namizni. tenis
vodja sekcije nogomet
vodja sekcije tenis
članica društva
član društva

Jernej Kolšek
Samo Lah ml.
Borut Karl
Samo Lah st.
Boštjan Vidmar
Mitja Knez
Manca Potušek
Maja Dobrajc
Saša Božič
Rožle Siljan
Alen Hodžič
Tilen Seliškar
Valentina Pavlinc

član društva
član društva
član društva
član društva
član društva
član društva
članica društva
članica društva
član društva
član društva
član društva
član društva
KS Rimske Toplice

Občnemu zboru je prisostvovalo 24 članov društva. Ker je bilo prisotnih več kot deset članov društva,
so zato skladno z 21. členom Pravil društva sklepi, ki so bili sprejeti na občnem zboru, veljavni.
Predsednik UO je s pozdravom vsem prisotnim uradno odprl občni zbor. Predlagani dnevni red je
vseboval naslednje točke:

1.
2.
3.
4.
5.

Izvolitev delovnega predsedstva
Poročilo nadzornega odbora
Poročilo disciplinske komisije
Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2013
Poročila vodij sekcij (odbojka, badminton, namizni tenis, aerobika, košarka, nogomet,
tenis in odbojka)
6. Program društva in finančni plan za leto 2014
7. Beseda vabljenim gostom
8. Razno
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Dnevni red je bil dan v razpravo in ker nanj ni bilo pripomb, je bil z dvigom rok soglasno sprejet.

Ad.1 Predlagano je bilo delovno predsedstvo v sestavi: Marjan Stopinšek kot delovni predsednik,
Gregor Ivšek kot pisec zapisnika občnega zbora, Samo Lah ml. in Aleš Knez kot overovatelja
zapisnika občnega zbora. Predlog je bil soglasno sprejet.
Ad. 2 Predsednik nadzornega odbora Boris Kragolnik je podal poročilo o delu komisije za leto 2013.
V poročilu je poudaril, da je bilo pregledano finančno in materialno poslovanje društva in da ni bilo
zaznati nepravilnosti. Vodje sekcij so s sredstvi ravnali gospodarno. Edini problem je bila nepobrana
članarina v sekciji odbojka za leto 2012, kar pa mora urediti Upravni odbor društva. Na poročilo ni
bilo pripomb s strani članov društva.
Pisno poročilo nadzornega odbora je sestavni del tega zapisnika kot njegova priloga.
s k le p:
Sprejme in potrdi se predstavljeno poročilo nadzornega odbora za leto 2013.

Ad. 3: Poročilo o delu disciplinske komisije je podal njen predsednik, g. Amir Hodžić. V poročilu je
poudaril, da je v letu 2013 ni bilo poslanih na naslov komisije konkretnih zadev, v katerih bi bilo
potrebno posredovanje komisije. Komisija pa poziva, da se članarina pobira pravočasno Na poročilo
disciplinske komisije ni bilo pripomb.
Pisno poročilo disciplinske komisije je sestavni del tega zapisnika kot njegova priloga.
s k l e p:
Sprejme in potrdi se predstavljeno poročilo disciplinske komisije za leto 2013.

Ad. 4: Zaključni račun je predstavil predsednik društva, g. Marjan Stopinšek. Povzetek računa je bil
predstavljen na panoju in viden vsem prisotnim članom. Obrazložil je dinamiko finančnega poslovanja
društva, pripravil je tudi finančno poročilo o porabi sredstev po posameznih sekcijah (združeno s
pregledom letne aktivnosti za posamezne sekcije). Največji strošek predstavlja najemnina telovadnice,
ki je v letošnjem letu znašala enako kot lani, in sicer 9 EUR/uro. Donacija Občine Laško je v
letošnjem letu malenkost višja kot lani, tako da smo uspeli uspešno zaključiti finančno leto. Zaključni
račun je sestavni del tega zapisnika kot njegova priloga.
Po razpravi so bili prisotni pozvani h glasovanju o sprejemu zaključnega računa za leto 2013. Po
koncu glasovanja je bilo mogoče sprejeti
s k le p:
Sprejme in potrdi se predstavljeni zaključni račun DTV Partizan za leto 2013.

Ad. 5: Vodje sekcij badminton, namizni tenis, aerobika, košarka, nogomet, tenis in odbojka so
posredovali poročila o svojem delu.
Predsednik je pohvalil delo vodij sekcij, ki so svojim delom veliko prispevali k temu, da so se vse
aktivnosti sekcij izvajale v skladu z letnim načrtom društva. Posebej je pohvalil delo sekcije za tenis,
ki si je lepo uredila prostore ob tenis igrišču. Finančna poraba sekcij je bila zelo racionalna.
Vsa poročila vodij sekcij so priloga zapisniku.
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Ad. 6: Predlog programa dela društva in finančni plan za leto 2014 je predstavil predsednik društva.
Tudi ta predlog je bil prisotnim viden na panoju in je sestavni del tega zapisnika v prilogi.
Ker na program dela in finančni načrt ni bilo pripomb, se je sprejel naslednji
s k le p:
Sprejme in potrdi se predstavljeni plan dela in finančni načrt DTV Partizan za leto 2014.

Ad. 7: Od vabljenih gostov se je občnega zbora udeležila ga. Valentina Pavlinc, članica KS Rimske
Toplice in g. podžupan občine Jože Senica, ki je tudi član našega društva.
Ga. Valentina Pavlinc se je zahvalila za povabilo in povedala, da jo veseli, da društvo uspešno deluje
in mu želi v okviru društev v KS Rimske Toplice uspešno delo tudi v prihodnosti. Opozorila je , da bi
bilo potrebno zaradi selitve društva v nove prostore KS spremeniti uradni naslov društva Aškerčeva 6.
G. Jože Senica je pohvalil delo društva v okviru občine Laško in orisal finančno perspektivo občine v
naprej. Predlagal je tudi izgradnjo razsvetljave igrišča za tenis in košarko. Denar, bi zagotovila občina
v okviru sredstev za urejanje športnih igrišč. Njegov predlog je bil z veseljem sprejet, saj bi se tako
lahko podaljšale ure vadbe na igriščih.
Ad. 8: Pod točko razno je vodja sekcije odbojka Matej Senica predlagal svojo zamenjavo vodje
sekcije z Tilnom Seliškarjem. Sprejel se je naslednji
s k le p:
Z 14.3.2014 Tilen Seliškar prevzame vodenje sekcije odbojka.

Ad. 8: Pod točko razno je razpravljal tudi Samo Lah predsednik turističnega društva R. Toplice.
Predlagal je še tesnejše sodelovanje med društvoma, predvsem v okviru odbojke na mivki in ostalih
dejavnostih, ki druži društvi.
Sledil je družabni del večera, v katerem smo ob ponudbi gostišča AQUA ROMA pomenkovali o
bodočih športnih aktivnostih v društvu in kraju.
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Občni zbor se je zaključil ob 22 .

V Rimskih Toplicah, 14.3.2014
Zapisal:
Gregor Ivšek

Overovatelj zapisnika:
Samo Lah ml.

M.P.

Predsednik upravnega odbora
Društva za telesno vzgojo PARTIZAN
Rimske Toplice
Marjan Stopinšek

Overovatelj zapisnika:
Aleš Knez

OBVEŠČENI:

Zapisnik poslan v vednost:
g. Dimitrij Gril, Občinska uprava Občine
Laško

Vsi prisotni
Vsi opravičeno odsotni člani organov društva
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