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Datum 23.3.2018 

 

ZAPISNIK REDNEGA OBČNEGA ZBORA  

DRUŠTVA ZA TELESNO VZGOJO PARTIZAN RIMSKE TOPLICE, 
 

ki je bil v petek, 23. marca 2018, 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 predsednik UO društva  
Jadranka Sabolčki predsednica nadzornega odbora  
Amir Hodžić predsednik disciplinske komisije  
Samo Lah ml. član disciplinske komisije  
Tatjana Ivšek članica nadzornega odbora  
Lea Stopinšek blagajničarka  
Klemen Žavski član UO, vodja sekcije nogomet  
Borut Karl član UO, vodja sekcije košarka  
Samo Lah st. član, predsednik TD RT  
Matjaž Knez član, predsednik KS RT  
Alen Hodžić član  
Dejan Jazbinšek član  
Ernest Gričar član  
Matic Pinter član  
Manca Potušek članica  
Timotej Počivalšek član  
Dejan Bahč član  
Luka Cmok član  
Jan Stopinšek član  
Miha Seme član  
Gregor Kristanc član  
Zvonko Lipovšek član  

 
 
Občnemu zboru je prisostvovalo 22 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 (predsednik, vodje sekcij) 
3. Poročilo nadzornega odbora  
4. Poročilo disciplinske komisije 
5. Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2017 
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6. Program društva in finančni plan za leto 2018 
7. Zunanja igrišča po izgradnji nove telovadnice 
8. Beseda vabljenim gostom 
9. 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, Lea Stopinšek 
in Dejan Jazbinšek pa kot člana in overovatelja zapisnika. Sprejet je bil 
 
Sklep: Sprejme se predlagana sestava delovnega predsedstva občnega zbora. 
  
 
Ad. 2:  
Predsednik društva in vodje sekcij nogomet, košarka, namizni tenis, aerobika, odbojka, tenis in 
badminton so posredovali poročila o delu v letu 2017. Vsa poročila so priloga zapisniku. Sprejet je bil 
 
Sklep: Sprejmejo se predstavljena poročila o delu društva za leto 2017. 
 
 
Ad. 3:  
Predsednica nadzornega odbora Jadranka Sabolčki je podala  poročilo o delu komisije za leto 2017. 
Pregledano je bilo finančno in materialno poslovanje društva, kjer ni bilo zaznati nobenih 
nepravilnosti. Evidenca in poslovanje je vodeno zelo pregledno in ažurno.  
Pisno poročilo nadzornega odbora je sestavni del tega zapisnika kot njegova priloga.  
Občni zbor je sprejel  
 
Sklep: Sprejme in potrdi se predstavljeno poročilo nadzornega odbora za leto 2017. 
 
 
Ad. 4:  
Poročilo o delu disciplinske komisije je podal njen predsednik Amir Hodžić. V letu 2017 komisija ni 
obravnavala nobene konkretne zadeve, kjer bi bilo potrebno njeno posredovanje. 
Pisno poročilo disciplinske komisije je sestavni del tega zapisnika kot njegova priloga. 
Sprejet je bil 
 
Sklep: Sprejme in potrdi se predstavljeno poročilo disciplinske komisije za leto 2017.  
 
 
Ad. 5:  
Zaključni račun za leto 2017 je pripravila blagajničarka društva Lea Stopinšek, predstavil pa ga je 
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 kot običajno 
predstavlja najemnina telovadnice. Donacija Občine Laško je bila v letu 2017 v pričakovani višini, prav 
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tako tudi pobrana članarina. V letu 2017 je bil januarja plačan še 2. obrok najema telovadnice za leto 
2016, zato je končna bilanca stanja lanskega leta sicer negativna.  
Zaključni račun je sestavni del tega zapisnika kot njegova priloga.  
Po razpravi so bili prisotni pozvani h glasovanju o sprejemu zaključnega računa za leto 2017. Sprejet 
je bil  
 
Sklep: Sprejme in potrdi se predstavljeni zaključni račun društva za leto 2017. 
 
 
Ad. 6:  
Predlog programa dela društva in finančni plan za leto 2018 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 2018. 
 
 
Ad. 7:  
Predsednik društva je podal informacijo o načrtih za zunanja igrišča, ki se bodo spremenila, ko bo pri 
šoli zgrajena nova športna dvorana (telovadnica). Ta bo zgrajena na določeni površini sedanjih 
zunanjih igrišč, zato je bilo treba igrišča načrtovati na novo. Po obstoječih načrtih se na tem območju 
zgradita asfaltni igrišči za mali nogomet (rokomet) in košarko ter ravna tartanska atletska steza v 
dolžini 60 m. Odbojkarsko igrišče je narisano na igrišču za košarko, teniškega igrišča pa v tem načrtu 
ni.  
Predsednik in vodja teniške sekcije društva sta se zaradi teh pomanjkljivosti junija 2017 sestala z 
vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Laško g. Dimitrijem Grilom in predsednikom KS Rimske 
Toplice. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se za teniško igrišče poišče ustrezna nadomestna 
lokacija, pri izgradnji košarkarskega igrišča pa naj se pazi na to, da bo to igrišče ustreznih mer. Na 
posebno pobudo iz kraja g. Boža Potuška je bilo uradno stališče društva v tej smeri sprejeto še na 
redni seji 30.11.2017.  
V sredo, 21. marca 2018, je bil na to temo v prostorih Občine Laško sestanek, ki ga je sklical vodja 
Oddelka za družbene dejavnosti g. Dimitrij Gril, ki se ga je udeležil predsednik društva Partizan. Poleg 
njega so bili na sestanku prisotni tudi župan g. Franc Zdolšek, podžupan g. Jože Senica, direktorica 
občinske uprave ga. Tina Rosina Košir, predsednik KS Rimske Toplice g. Matjaž Knez in ravnatelj OŠ g. 
Andrej Podpečan. Na sestanku je bil predstavljen idejni projekt za športni park na območju pod 
zdraviliščem ob odcepu z glavne ceste proti Rimskim termam. Na tem načrtu sta vrisani dve igrišči za 
tenis s pripadajočim pokritim objektom, manjše igrišče za košarko in fitnes na prostem. Kompleks naj 
bi bil povezan z novo stezo, ki bi to področje povezovala z obstoječim turist birojem. Aktivnosti  oz. 
izvedba tega projekta bi naj potekala neodvisno od dinamike izgradnje športne dvorane pri šoli. 
Prav tako je bila na sestanku podana ideja za oživitev domnevno najstarejšega teniškega igrišča na 
območju zdraviliškega parka. Glede načrtov igrišč pri šoli je bilo zagotovljeno, da bo košarkarsko 
igrišče izdelano v pravilnih izmerah, atletska steza pa naj bi imela krožno obliko. 
 
Vsi načrti so bili predstavljeni na občnem zboru tudi na platnu. Prisotni so pozdravili idejni projekt 
teniških igrišč, s pripombo, da bo treba pri tem posebno pozornost nameniti zmanjšanju hrupa zaradi 
bližine ceste (protihrupna ograja, nasadi ipd.). 
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Ad. 8:  
Občni zbor sta pozdravila predsednik KS Rimske Toplice g. Matjaž Knez in predsednik Turističnega 
društva Rimske Toplice g. Samo Lah. Prvi je poudaril, da je za dosego želenih ciljev v kraju pomembna 
predvsem enotnost in ustrezni način komunikacije med krajani. Samo Lah pa je pozdravil zgledno 
sodelovanje med društvoma in vse prisotne povabil k sodelovanju pri realizaciji največje letošnje 
prireditve v kraju "Rimske so fejst". 
 
 
Ad. 9:  
Jadranka Sabolčki je opozorila, da v nadzornem odboru ni več nekdanje članice Dore Fajdiga. Zato je 
bil sprejet  
 
Sklep: V nadzorni odbor društva se izvoli Dejan Jazbinšek. 
 
 
Kot običajno je v prijetnem vzdušju sledil družabni del večera, ki se je se je zaključil ob 22.

 

uri.  
 
 
 

V Rimskih Toplicah, 23.3.2018 
 
 

M.P.  Predsednik UO DTV Partizan Rimske Toplice 
  Gregor Ivšek 
 
 
 
 
 
 

Overovatelj zapisnika:  
Lea Stopinšek 

Overovatelj zapisnika:  
Dejan Jazbinšek 

 
 
 
 
Priloge: 

 poročila vodij sekcij za leto 2017 

 poročilo nadzornega odbora društva 

 poročilo disciplinske komisije 

 zaključni račun za leto 2017 

 načrt dela in finančni plan za leto 2018 
 
 
Zapisnik objavljen na spletnih straneh društva:  

 http://dtvpartizan.splet.arnes.si 
 
 

 

Zapisnik poslan v vednost: 

 g. Dimitrij Gril, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Občine Laško 
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