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Društvo za telesno vzgojo PARTIZAN 
Ulica XIV. divizije 8, 3272 Rimske Toplice 
 
WWW:  http://www.facka.si/rimsketoplice/dtv-partizan 
E-mail:  dtvpartizan.rt@gmail.com 

Matična številka: 3037696 - Davčna številka: 63037696 - TRR: SI56 0600-0000-6364-954, odprt pri: BANKA CELJE d.d., Vodnikova 2, 3000 CELJE 

 
Datum 11.3.2016 

 

ZAPISNIK REDNEGA OBČNEGA ZBORA  

DRUŠTVA ZA TELESNO VZGOJO PARTIZAN RIMSKE TOPLICE, 
 

ki je bil v petek, 11. marca 2016, od 19
30 

 dalje v prostorih gostišča Aqua Roma v Rimskih Toplicah. 
 
V skladu s 17. in 19. členom Pravil Društva za telesno vzgojo Partizan Rimske Toplice (v nadaljevanju: 
»društva«) je občni zbor društva sklical predsednik UO društva g. Gregor Ivšek.  
 
Na zboru so bili prisotni naslednji člani društva in vabljeni gostje: 
 

Gregor Ivšek predsednik UO društva  
Amir Hodžić predsednik disciplinske komisije  
Tatjana Ivšek članica nadzornega odbora  
Lea Stopinšek blagajnik  
Alojz Drnovšek član upravnega odbora  
Tilen Seliškar član upravnega odbora  
Bogdan Vidic član upravnega odbora  
Janez Stopinšek vodja sekcije tenis  
Tjaša Romih vodja sekcije aerobika  
Samo Lah st. član  
Rožle Siljan član  
Alen Hodžić član  
Borut Karl član  
Mitja Knez član  
Jernej Kolšek član  
Dejan Jazbinšek član  
Ernest Gričar član  
Zvonko Lipovšek član  
Samo Lah ml. član  
Jože Senica član, podžupan občine Laško  
Matjaž Knez član, predsednik KS Rimske Toplice  

 
Občnemu zboru je prisostvovalo 21 članov društva, zato so skladno z 21. členom Pravil društva sklepi, 
ki so bili sprejeti na občnem zboru, veljavni.  
 
Predsednik UO je z uvodnim pozdravom uradno odprl občni zbor in predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda 
2. Poročilo o delu društva v preteklem letu (vodje sekcij) 
3. Poročilo nadzornega odbora  
4. Poročilo disciplinske komisije 
5. Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2015 
6. Program društva in finančni plan za leto 2016 
7. Beseda vabljenim gostom 
8. Razno (predlogi, pobude, ...) 

http://www.facka.si/rimsketoplice/dtv-partizan
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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: Gregor Ivšek kot delovni predsednik, Amir 
Hodžić kot pisec zapisnika občnega zbora, Dejan Jazbinšek in Tjaša Romih kot overovatelja zapisnika 
občnega zbora. Predlog je bil soglasno sprejet.  
 
 
Ad. 2: Vodje sekcij nogomet, košarka, namizni tenis, aerobika, odbojka, tenis in badminton so 
posredovali poročila o delu v letu 2015.  
Iz poročil se je dalo razbrati, da so vse sekcije s svojimi aktivnostmi zelo dobro uresničevale letni načrt 
društva. Nekaj težav z delovanjem je v jesenskem času imela le sekcija odbojke, tako da je svoj prost 
termin v telovadnici šole zaenkrat predala ostalim sekcijam.  
Poraba finančnih sredstev je bila v skladu s finančnim načrtom zelo racionalna. 
Vsa poročila vodij sekcij so priloga zapisniku. 
 
 
Ad. 3: Namestnica predsednice nadzornega odbora Tatjana Ivšek  je podala  poročilo o delu komisije 
za leto 2015. V njem je zapisano, da je bilo pregledano finančno in materialno poslovanje društva in 
da ni bilo zaznati nepravilnosti. Vodje sekcij so s sredstvi ravnali gospodarno. Na poročilo ni bilo 
pripomb s strani članov društva.  
Pisno poročilo nadzornega odbora je sestavni del tega zapisnika kot njegova priloga.  
 

Sklep: Sprejme in potrdi se predstavljeno poročilo nadzornega odbora za leto 2015.  
 
 
Ad. 4: Poročilo o delu disciplinske komisije je podal njen predsednik g. Amir Hodžić. V poročilu je 
poudaril, da v letu 2015 komisija ni obravnavala nobene konkretne zadeve, kjer bi bilo potrebno 
njeno posredovanje.  
Pisno poročilo disciplinske komisije je sestavni del tega zapisnika kot njegova priloga. 
 

Sklep: Sprejme in potrdi se predstavljeno poročilo disciplinske komisije za leto 2015.  
 
 
Ad. 5: Zaključni račun za leto 2015 je predstavil predsednik društva g. Gregor Ivšek. Povzetek računa 
je bil predstavljen na platnu in viden vsem prisotnim članom. Obrazložena je bila dinamika 
finančnega poslovanja društva ter pripravljeno finančno poročilo o porabi sredstev po posameznih 
sekcijah. Kot običajno največji strošek predstavlja najemnina telovadnice, ki je tudi v lanskem letu 
znašala 9 EUR/uro, donacija Občine Laško pa je bila v lanskem letu sicer malenkost nižja kot predlani, 
vendar smo kljub temu uspešno zaključili 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 2015. Sprejet 
je bil  
 

Sklep: Sprejme in potrdi se predstavljeni zaključni račun društva za leto 2015. 
 
 
Ad. 6: Predlog programa dela društva in finančni plan za leto 2016 je predstavil predsednik društva. 
Tudi ta predlog je bil prisotnim viden na platnu in je sestavni del tega zapisnika v prilogi.   
Ker na program dela in finančni načrt ni bilo pripomb, se je sprejel naslednji  
 

Sklep: Sprejme in potrdi se predstavljeni plan dela in finančni načrt društva za leto 2015. 
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Ad. 7: Od vabljenih gostov sta se občnega zbora udeležila g. Jože Senica, podžupan Občine Laško, ter 
g. Matjaž Knez, predsednik KS Rimske Toplice. Oba sta sicer tudi člana našega društva. 
 
G. Jože Senica je pozdravil vse prisotne ter pohvalil delo društva. Na kratko je opisal finančno stanje  
občine in njihov trud pri zagotavljanju sredstev za šport in rekreacijo. Občinski razpis za šport v letu 
2016 pa naj bi bil objavljen v kratkem. 
 
G. Matjaž Knez je poudaril, da sta šport in rekreacija zelo pomembna faktorja, ki pozitivno vplivata na 
kakovost življenja krajanov. V našem kraju deluje veliko število različnih društev, zato je po njegovem 
zelo pomembno, da med sabo zelo dobro sodelujejo. Prisotni so se z njim v popolnosti strinjali. 
 
 
Ad. 8: Pod točko razno je beseda tekla o možnostih pridobivanja novih, predvsem mlajših članov. 
Strinjali smo se, da bo potrebno mladim še bolj približati delovanje društva. Nekaj korakov v tej smeri 
je sicer narejenih (npr. redno sodelovanje otrok na tekmovanjih iz badmintona), še več pa bi bilo 
potrebno storiti pri ozaveščanju njihovih staršev. 
 
Druga tema pogovora pa je bila iskanje morebitnih rezerv pri porabi finančnih sredstev društva v 
prihodnosti. Največji del stroškov predstavlja plačilo najema šolske telovadnice, zato bi se morda bilo 
v bodoče smotrno odločiti za nekoliko omejeno obdobje najema, npr. samo do konca marca ali 
aprila. O tem bo UO društva razpravljal na svojih rednih sejah v tekočem letu. 
 
 
Sledil je družabni del večera, v katerem smo ob ponudbi gostišča Aqua Roma med ostalim 
pomenkovali tudi o preteklih in bodočih športnih aktivnostih društva.  
 
Občni zbor se je zaključil ob 22.

 

uri.  
 
 

V Rimskih Toplicah, 11.3.2016 
Zapisal:  
Amir Hodžić 
  
 

M.P.  Predsednik upravnega odbora  
Društva za telesno vzgojo Partizan Rimske Toplice 
Gregor Ivšek 

Overovatelj zapisnika:  
Dejan Jazbinšek 

Overovatelj zapisnika:  
Tjaša Romih 

 
 
Priloge: 

 poročila vodij sekcij za leto 2015 

 poročilo nadzornega odbora društva 

 poročilo disciplinske komisije 

 zaključni račun za leto 2015 

 finančni plan za leto 2016 
 
 
Zapisnik objavljen na spletnih straneh društva:  

 http://www.facka.si/RimskeToplice/dtv-partizan/page1.htm 

 

Zapisnik poslan v vednost: 

 g. Dimitrij Gril, Občinska uprava Občine Laško 

 

  


