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Datum 22.3.2017

ZAPISNIK REDNEGA OBČNEGA ZBORA
DRUŠTVA ZA TELESNO VZGOJO PARTIZAN RIMSKE TOPLICE,
ki je bil v sredo, 22. marca 2017, 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 člani:
Gregor Ivšek
Jadranka Sabolčki
Amir Hodžić
Samo Lah ml.
Tatjana Ivšek
Lea Stopinšek
Alojz Drnovšek
Tilen Seliškar
Bogdan Vidic
Aleš Knez
Marjan Stopinšek
Tjaša Romih
Samo Lah st.
Alen Hodžić
Bogdana Kolenbrand Teršek
Borut Karl
Mira Marinko
Tanja Križnik
Dejan Jazbinšek
Ernest Gričar
Luka Vovk
Marko Vodišek
Timotej Počivalšek
Matic Pinter
Boštjan Vidmar
Majda Potušek
Manca Potušek
Klemen Žavski
Dejan Bahč

predsednik UO društva
predsednica nadzornega odbora
predsednik disciplinske komisije
član disciplinske komisije
članica nadzornega odbora
blagajničarka
član UO, vodja sekcije nogomet
član UO, vodja sekcije odbojka
član UO, vodja sekcije košarka
član UO, vodja sekcije namizni tenis
član upravnega odbora
vodja sekcije aerobika
član
član
članica
član
članica
članica
član
član
član
član
član
član
član
članica
članica
član
član

Občnemu zboru je prisostvovalo 29 članov društva, zato so skladno z 21. členom Pravil društva sklepi,
ki so bili sprejeti na občnem zboru, veljavni.
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Predsednik UO je z uvodnim pozdravom uradno odprl občni zbor in predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda
Poročilo o delu društva v preteklem letu (vodje sekcij)
Poročilo nadzornega odbora
Poročilo disciplinske komisije
Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2016
Program društva in finančni plan za leto 2017
Beseda vabljenim gostom
Razno (predlogi, pobude, ...)

Dnevni red je bil dan v razpravo in je bil z dvigom rok soglasno sprejet.

Ad. 1:
Predlagano je bilo delovno predsedstvo v sestavi: Gregor Ivšek kot delovni predsednik, Amir Hodžić
kot član, Ernest Gričar in Jadranka Sabolčki pa 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 2016.
Iz poročil je razvidno, da so vse sekcije s svojimi aktivnostmi dobro uresničevale letni načrt društva.
Posebej veseli dejstvo, da je ponovno postala aktivna sekcija odbojke. Pozitivno je tudi to, da se je
aktivnostim priključilo kar nekaj novih mladih članov, še posebej pri nogometu in odbojki.
Poraba finančnih sredstev je bila v skladu s finančnim načrtom zelo racionalna.
Vsa poročila vodij sekcij so priloga zapisniku.

Ad. 3:
Predsednica nadzornega odbora Jadranka Sabolčki je podala poročilo o delu komisije za leto 2016.
Pregledano je bilo finančno in materialno poslovanje društva, kjer ni bilo zaznati nobenih
nepravilnosti. Evidenca in poslovanje je vodeno zelo pregledno in ažurno.
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 2016.
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Ad. 4:
Poročilo o delu disciplinske komisije je podal njen predsednik Amir Hodžić. V letu 2016 komisija ni
obravnavala nobene konkretne zadeve, kjer bi bilo potrebno njeno posredovanje. Je pa prišlo do
manjšega neljubega dogodka februarja 2017, ko je komisija bila prisiljena izreči disciplinski ukrep
"javni opomin" dvema članoma nogometne sekcije.
Pisno poročilo disciplinske komisije je sestavni del tega zapisnika kot njegova priloga.
Sklep: Sprejme in potrdi se predstavljeno poročilo disciplinske komisije za leto 2016.

Ad. 5:
Zaključni račun za leto 2016 je predstavil predsednik društva 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.
Največji strošek za društvo predstavlja najemnina telovadnice, ki pa smo jo z nekoliko manjšim
obsegom najema v mesecu maju znižali za skoraj 10 %. Donacija Občine Laško je bila v letu 2016
nekoliko višja kot predlani, nekaj manj pa je bilo pobrane članarine, tako da se je finančno situacija
približno izravnala.
Zaključni račun je sestavni del tega zapisnika kot njegova priloga.
Po razpravi so bili prisotni pozvani h glasovanju o sprejemu zaključnega računa za leto 2016. Sprejet
je bil
Sklep: Sprejme in potrdi se predstavljeni zaključni račun društva za leto 2016.

Ad. 6:
Predlog programa dela društva in finančni plan za leto 2017 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 2017.

Ad. 7: Občnega zbora se ni udeležil nihče od vabljenih gostov.

Ad. 8:
V sekcijah košarke in nogometa je prišlo do sporazumne menjave vodij. Košarko bo od sedaj dalje
vodil Borut Karl, nogomet pa Klemen Žavski. Oba člana sta že nekaj mesecev ob pomoči prejšnjih
vodij aktivno delovala pri aktivnostih društva.
Nekateri člani so izrazili mnenje, da bi morda bilo dobro uvesti plačilo članarine tudi za mlajše člane
društva (dijake). To bi naj na nek način povečalo njihovo pripadnost in odgovornost do dela v
društvu. Po krajši razpravi je bil predlog dan na glasovanje, kjer pa ga občni zbor ni sprejel.
Druga tema pogovora pa je bila možnost organizacije večjega športnega dogodka, o čemer pa bo UO
skupaj z vodji sekcij razpravljal v bližnji prihodnosti.

3

Društvo za telesno vzgojo PARTIZAN
Ulica XIV. divizije 8, 3272 Rimske Toplice
WWW:
E-mail:

http://dtvpartizan.splet.arnes.si
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

Kot običajno je sledil družabni del večera, v katerem je v prijetnem vzdušju beseda tekla o preteklih
in bodočih aktivnostih, povezanih s športno rekreacijo.
Občni zbor se je zaključil ob 22. uri.

V Rimskih Toplicah, 22.3.2017

Overovatelj zapisnika:
Ernest Gričar

M.P.

Predsednik UO DTV Partizan Rimske Toplice
Gregor Ivšek

Overovatelj zapisnika:
Jadranka Sabolčki

Priloge:
poročila vodij sekcij za leto 2016
poročilo nadzornega odbora društva
poročilo disciplinske komisije
zaključni račun za leto 2016
finančni plan za leto 2017

Zapisnik objavljen na spletnih straneh društva:
http://dtvpartizan.splet.arnes.si

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