ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI
Križevci pri Ljutomeru 11
9242 Križevci pri Ljutomeru

ZAPISNIK
redne letne skupščine Športne zveze Križevci, ki je bila dne
21. decembra 2018 ob 18.00 uri v prostorih Picerije Budja v
Ključarovcih
DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav in ugotovitev navzočnosti
2. Izvolitev organov skupščine (delavnega predsednika, zapisnikarja in dveh overovateljev)
3. Poročila (poročilo predsednika zveze, blagajniško poročilo, poročilo nadzornega odbora)
4. Razprava po poročilih
5. Potrditev zaključnega računa za leto 2017
6. Članarina za leto 2018 in 2019
7. Plan dela za leto 2019
8. 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 – David Novak in Tin Novak
ŠD Križevci – brez predstavnika
KD Križevci - brez predstavnika
ŠD Vučja vas – Aleš Čuk in Dominik Žnidarič
ŠD Stara Nova vas – brez predstavnika
ŠD LO-KO – Robert Horvat in Miran Farkaš
ŠD Berkovci – brez predstavnika
ŠD Ključarovci – Marko Budja
ŠD Kalinovjak Bučečovci – brez predstavnika
JK Križevci pri Ljutomeru – Patrik Vojsk
ŠD MRD – Dejan Smodiš in Dominik Močnik
ŠD Grabe – brez predstavnika
ŠD VAL Bučečovci – brez predstavnika

Sekretar zveze Denis Hofman je zaradi bolezni 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 – Aleš Čuk
zapisnikar – Milan Majcen
overovatelja zapisnika – Tin Novak in Patrik Vojsk
Ad. 3 Poročila
 Poročilo predsednika zveze
Poročilo je podal g. Milan Majcen (povzetki)
-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 FURS (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 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 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
Poročila predsednika zveze, blagajniško poročilo in poročilo nadzornega odbora, katerega je podal g. Budja
so kot priloga zapisnika.
SKLEP: Soglasno so se potrdila poročila za leto 2017.
Ad. 4 Razprava po poročilih
Delavni predsednik g. Aleš Čuk 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 2017.
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Ad. 6 Članarina za leto 2018 in 2019

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 2018 in 2019 znaša 10,00 EUR in jo je
potrebno poravnati do konca tekočega leta.
Ad. 7 Plan dela za leto 2019
Delavni predsednik je prebral plan dela za leto 2018 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 malo nogometne lige na travi za veterane
-organizacija namiznoteniške lige
-organizacija lige v elektronskem pikadu
-organizacija teniške lige
-so 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 2019.
Ad. 8 Razno
Patrik Vojsk:
-ali lahko od ŠZ ali občine pričakuje njihovo društvo finančno pomoč pri nabavi novih blazin
Milan Majcen:
-Športnik leta oz. podelitev plaket se bo poskusil v naprej organizirati v sklopu osrednje prireditve ob
občinskem prazniku
-financiranje športnih društev v naslednjem letu s strani občine ostane na enakem nivoju
-neudeležba na skupščini se bo za posamezna društva kaznovala z odbitkom točk pri LPŠ
Skupščina je bil zaključena ob 20.20 uri.
Delavni predsednik: Aleš Čuk
Overovatelja zapisnika: Tin Novak

Patrik Vojsk

Zapisnikar: Milan Majcen
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