ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI
Križevci pri Ljutomeru 11
9242 Križevci pri Ljutomeru

ZAPISNIK
redne letne skupščine Športne zveze Križevci, ki je bila dne
29. aprila 2016 ob 19.30 uri v prostorih v prostorih Gostišče Zorko
DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav in ugotovitev navzočnosti
2. Izvolitev organov skupščine (delavnega predsednika, zapisnikarja, dveh overovateljev in volilne
komisije)
3. Poročila (poročilo predsednika zveze, blagajniško poročilo, poročilo nadzornega odbora)
4. Razprava po poročilih
5. Potrditev zaključnega računa za leti 2014 in 2015
6. Razrešitev organov zveze
7. Volitve organov zveze
8. Članarina za leto 2016
9. Plan dela za leto 2016
10. Razno
Ad. 1 Uvodni pozdrav in ugotovitev navzočnosti
Predsednik ŠZ Križevci Milan Majcen pozdravi vse prisotne in ugotovi, da je skupščina sklepčna ter da
dnevni red na glasovanje.

Prisotni:

ŠD Lukavci - Damjan Šumak, Slavko Novak, David Novak
ŠD Križevci - Andrej Weis, Aleš Petek, Urška Osterc
KD Križevci - Mitja Kos, Silvester Moleh, Dušan Zorko
ŠD Vučja vas - Martin Stajnko, Boris Zaplata, Tilen Kovačič
ŠD Stara Nova vas – Emin Djačkaj, Milan Rožman, Sebastjan Šalamun
ŠD LO-KO – Tomaž Hodnik, Miran Farkaš, Robert Horvat
ŠD Berkovci – Mihael Suhač, Dejvid Kšela, Simon Kapun
ŠD Ključarovci - Stanislav Dragović, Marijan Skuhala, Mirko Kurbus
ŠD Kalinovjak Bučečovci – Denis Hofman
JK Križevci pri Ljutomeru – opravičeno odsotni
ŠD MRD – David Smodiš, Dejan Smodič, Dominik Močnik
ŠD Grabe – Milan Veberič
župan občine Križevci je opravičil svoj izostanek

SKLEP:
Sprejme se dnevni red skupščine.
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Ad. 2 Izvolitev organov skupščine
V organe skupščine so bili soglasno izvoljeni:
delavni predsednik – Mitja Kos
zapisnikar – Milan Majcen
overovatelja zapisnika – Osterc Urška Osterc in Mirko Kurbus
volilna komisija – Aleš Petek, Albin Šalamun in Tomaž Hodnik
Ad. 3 Poročila
 Poročilo predsednika zveze
Poročilo je podal g. Milan Majcen (povzetki)
Z današnjo skupščino zaključujemo mandatno obdobje članov predsedstva, nadzornega odbora in
disciplinske komisije.
-aktivno se sodeluje z regijsko pisarno v Moravskih Toplicah (g. Recek)
-finančno poslovanje ŠZ se vrši preko pro-klika pri NLB in se o tem obveščata Ajpes in DURS (poročila
pripravi pooblaščeni finančni servis)
- pod okriljem ŠZ potekajo naslednja ligaška tekmovanja:
- medobčinska nogometna liga na travi
- zimska nogometna liga trojk na odboj
- občinska liga v namiznem tenisu
- občinski ligi v elektronskem pikadu
- občinska liga v tenisu
ter enodnevna tekmovanja:
- zaključek medobčinske nogometne lige na travi
- zaključek zimske nogometne lige trojk na odboj
- zaključek občinske lige v namiznem tenisu
- zaključek občinske lige v elektronskem pikadu
- občinsko prvenstvo v namiznem tenisu za pare in posameznike
- občinsko prvenstvo v elektronskem pikadu za pare in posameznike
- Dan športa občine Križevci (nogomet,balinanje, keglanje, odbojka,pikado,vlečenje vrvi…)
-ŠZ je 2x organizirala tudi prireditev »Naj športnik« s podelitvijo priznanj najboljšim
-ŠZ ima na spletu urejeno svojo spletno stran
-ŠZ aktivno na vseh segmentih sodeluje pri vsakoletnem sofinanciranju programov športa s strani lokalne
skupnosti
-ŠZ aktivno sodeluje z ostalimi zvezami pri kreiranju športne politike ter izobraževanju svojih
članov, čemur pa bi v bodočnosti morali nameniti še več časa in denarja

Delovanje ŠZ-kronologija del (okvirno)
-januar
-priprava razpisa za sofinanciranje športa
-obveščanje članov o razpisu z dostavo potrebne dokumentacije in obrazcev
-organizacija občinskega prvenstva v namiznem tenisu (nagrade, malica…)
-organizacija občinskega prvenstva v elektronskem pikadu (nagrade, malica…)
-februar
-odpiranje ponudb in razporeditev sredstev
-kreiranje pogodb o sofinanciranju in dostava na občino
-organizacija zaključka zimske nogometne lige trojk na odboj (nagrade…)
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-februar-marec
-organizacija zaključka namiznoteniške lige (nagrade…)
-organizacija zaključka pikado lige (nagrade…)
-organizacija skupščine in prireditve Naj športnik (prostor, nagrade…)
-poskrbeti za dostavo podatkov za Ajpes in DURS
-april
-udeležba na sestankih Pomurskega združenja športnih zvez
-organizacija občinske teniške lige
-maj
-priprava poročila za Zavod za šport RS Planica glede sofinanciranja športa v preteklem letu
-junij
-organizacija zaključka nogometne lige na travi (nagrade…)
-priprava poročila o športu za Občinsko glasilo
-avgust
-organizacija prireditve Dan Športa
-september
-organizacija občinskega prvenstva v tenisu (igrišče, nagrade…)
-oktober
-organizacija zimske vadbe v dvorani OŠ Križevci (tudi namizni tenis)
-november-december
-organizacija pikado lig
-organizacija malo nogometne zimske lige
-organizacija namiznoteniške lige
 Blagajniško poročilo za leto 2014
Poročilo o blagajniškem poslovanju je podal g. Milan Majcen in sicer:
1.PRIHODKI
Prenos iz leta 2013
Dotacija Občine Križevci
Dotacije pravnih oseb
Obresti
PRIHODKI SKUPAJ

50,31 EUR
5000,00 EUR
199,86 EUR
0,00 EUR
5250,17 EUR

2.ODHODKI
Banka (provizija in stroški poslovanja ter Proklik)
Nagrade za tekmovanja pod okriljem ŠZ
Skupščina in reprezentanca
Finančni servis
Ostalo (pisar. material, koledarji, voščilnice, barva za tiskalnik…)
Članarina OKS
Dotacija za udeležbo na državnih tekmovanjih
Internetna stran
Najem športnih objektov
STROŠKI SKUPAJ

149,12 EUR
3495,19 EUR
344,50 EUR
90,00 EUR
304,45 EUR
60,00 EUR
315,00 EUR
81,18 EUR
209,91 EUR
5049,35 EUR

STANJE NA DAN 31.12.2014

200,82 EUR
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 Blagajniško poročilo za leto 2015
Poročilo o blagajniškem poslovanju je podal g. Milan Majcen in sicer:
1.PRIHODKI
Prenos iz leta 2014
Dotacija Občine Križevci
Dotacije pravnih oseb
Obresti
PRIHODKI SKUPAJ

200,82 EUR
5100,00 EUR
130,00 EUR
0,01 EUR
5430,83 EUR

2.ODHODKI
Banka (provizija in stroški poslovanja ter Proklik)
Nagrade za tekmovanja pod okriljem ŠZ
Reprezentanca
Finančni servis
Ostalo (pisar. material, koledarji, voščilnice, barva za tiskalnik…)
Članarina OKS
Dotacija za udeležbo na državnih tekmovanjih
Internetna stran
Nabava opreme
Najem in vzdrževanje športnih objektov
STROŠKI SKUPAJ

153,65 EUR
2688,42 EUR
103,90 EUR
90,00 EUR
167,60 EUR
60,00 EUR
480,00 EUR
78,69 EUR
688,31 EUR
647,74 EUR
5158,31 EUR

STANJE NA DAN 31.12.2014

272,52 EUR

 Poročilo nadzornega odbora
Poročilo je podal g. Kegl Franc in sicer.
NO se je sestajal po potrebi, vabljen je bil na seje predsedstva, dokončno in natančno pa je poslovanje zveze
pregledal oz. preveril pred skupščino in ugotovil, da je bilo poslovanje zveze korektno in v predpisanih
zakonskih okvirih.
SKLEP: Soglasno so se potrdila poročila za leto 2014 in 2015.
Ad. 4 Razprava po poročilih
Delavni predsednik g. Kos Mitja je odprl razpravo po poročilih.
Prisotni niso razpravljali o poročilih in delavni predsednik je nadaljeval z delom skupščine po dnevnem redu.
Ad. 5 Potrditev zaključnega računa
SKLEP: Soglasno se potrdi zaključni račun ŠZ Križevci za leto 2014 in 2015.
Ad. 6 Razrešitev organov zveze
Delavni predsednik na podlagi statuta ŠZ Križevci razreši dosedanje organe ŠZ Križevci ter se jim hkrati
zahvali za opravljeno delo.
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Ad. 7 Volitve organov zveze
Glede na pisne predloge članov ŠZ Križevci in opravljene volitve so v organe ŠZ Križevci za obdobje 2016
do vključno 2019 izvoljeni:
PREDSEDSTVO ŠZ:
-Milan Majcen-predsednik ŠZ
-Denis Hofman-sekretar ŠZ
-Aleš Čuk (predstavnik ŠD Vučja vas)
-David Novak (predstavnik ŠD Lukavci)
-Jure Senčar (predstavnik JK Križevci pri Ljutomeru)
-Mihael Suhač (predstavnik ŠD Berkovci)
-Tomaž Hodnik (predstavnik ŠD LO-KO)
-Milan Rožman (predstavnik ŠD Stara Nova vas)
-Jožko Kolmanič (predstavnik ŠD Kalinovjak)
-Stanislav Dragović (predstavnik ŠD Ključarovci)
-Milan Veberič (predstavnik ŠD Grabe)
-Andrej Weis (predstavnik ŠD Križevci)
-Mitja Kos (predstavnik KD Križevci)
-Stanjko Rok (predstavnik ŠD MRD)
NADZORNI ODBOR ŠZ:
-Franc Kegl (ŠD Stara Nova vas)
-Marko Budja ml. (ŠD Ključarovci)
-Bojan Vidnar (ŠD LO-KO)
DISCIPLINSKA KOMISIJA ŠZ:
-Sebastjan Šalamun (ŠD Stara Nova vas)
-Tilen Kovačič (ŠD Vučja vas)
-Silvester Moleh (KD Križevci)
-Urška Osterc (ŠD Križevci)
-Simon Kapun ( ŠD Berkovci)
Ad. 8 Članarina za leto 2016

Delavni predsednik, da v razpravo višino članarine športnih društev svoji zvezi. Po kratki diskusiji
se sprejme naslednji sklep:
SKLEP: Soglasno se sprejme sklep, da članarina za leto 2016 znaša 10,00 EUR in jo je
potrebno poravnati do konca tekočega leta.
Ad. 11 Plan dela za leto 2016
Delavni predsednik je prebral plan dela za leto 2016 in sicer:
-sodelovanje z člani ŠZ
-sodelovanje z lokalno skupnostjo ter ostalimi z športnimi organizacijami na nivoju države
-sodelovanje z regijsko pisarno ter ostalimi športnimi zvezami
-sodelovanje z ostalimi društvi
-organizacija malo nogometne lige na travi
-organizacija malo nogometne lige v dvorani
-organizacija namiznoteniške lige
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-organizacija lige v elektronskem pikadu
-organizacija teniške lige
-organizacija prireditve »Športnik leta«
-organizacija občinskega tekmovanja v namiznem tenisu
-organizacija občinskega tekmovanja v elektronskem pikadu
-organizacija občinskega tekmovanja v tenisu
-organizacija športnih prireditev v sklopu občinskega praznika (Dan športa…)
-sodelovanje pri ostalih športnih prireditvah na območju občine Križevci
-sodelovanje na izobraževanjih s področja športa
SKLEP: Soglasno se potrdi plan dela za leto 2016.
Ad. 12 Razno
Predsednik ŠD VAL ŠPORT Hofman Denis je predstavil delo društva in podal prošnjo za sprejem v ŠZ
Križevci.
Po razpravi se pristopi k glasovanju glede sprejema v članstvo ŠZ Križevci in sicer:
Izid volitev: ŠD VAL ŠPORT se sprejme v polnopravno članstvo ŠZ Križevci, hkrati se zavrne vloga
Društva upokojencev Križevci pri Ljutomeru, da postane polnopravna članica ŠZ Križevci.
Skupščina je bil zaključena ob 21.20 uri.

Delavni predsednik: Mitja Kos

Overovatelja zapisnika: Urška Osterc

Mirko Kurbus

Zapisnikar: Milan Majcen
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