
  
Z A P I S N I K    

 
rednega letnega občnega zbora Turističnega društva Radenci, ki je bil v petek, 21. 2. 2014, ob 
17.00 uri v prostorih dijaškega doma SŠGT Radenci.  
 
Prisotne je pozdravila predsednica TD Radenci Karmen Žibret-Kavčič. 
 
Nastop podmladka OŠ Radenci in ogled filma SŠGT Radenci.  
 
Predlagan je bil naslednji  
 
DNEVNI RED:  

1. Otvoritev in sprejem dnevnega reda 
2. Izvolitev organov delovnega predsedstva (delovno predsedstvo, zapisnikar, overitelji 

zapisnika, verifikacijska komisija)  
3. Podaja letnih poročil organov TD Radenci  

- poročilo predsednika 
- finančno poročilo   
- poročilo nadzornega odbora 
- poročilo inventarne komisije   
- poročilo verifikacijske komisije  

4. Razprava po poročilih in njihov sprejem oz. potrditev   
5. Program dela TD za leto 2014, razprava in sprejem  
6. Finančni plan za leto 2014, razprava in sprejem  
7. Sprejem sklepa o višini članarine za leto 2014   
8. Beseda gostov   
9. Razno   

 
Udeleženci občnega zbora so z dvigom rok soglasno potrdili predlagani dnevni red.  
 
Verifikacijska komisija je podala naslednjo ugotovitev:  

- občni zbor je sklepčen po 20. členu pravil, ki pravi, da je občni zbor sklepčen, če je 
navzočih najmanj polovica vseh članov. Po preteku pol ure je občni zbor sklepčen, če 
je prisotnih najmanj toliko članov, kot štejeta upravni in nadzorni odbor skupaj.  

 
K točki 1  
Predsednica TD Radenci Karmen Žibret-Kavčič je pozdravila prisotne in otvorila občni zbor. 
 
K točki 2  
Podani so bili naslednji predlogi za delovno predsedstvo: 

- predsednica: Marija Grosman 
- člana: Jožica Sečko in Emil Šmid  
- zapisnikarica: Sonja Kuhar  



 
 

- overitelja zapisnika: Valerija Žnidarič Žitek in Dejan Berić 
- verifikacijska komisija: Drago Kocbek in Aleš Kaučič   

   
Udeleženci občnega zbora so z dvigom rok soglasno potrdili predlagane kandidate za 
delovno predsedstvo.  
 
K točki 3  
a) Predsednica Karmen Žibret-Kavčič je podala letno poročilo o delu TD Radenci za leto 
2013 – priloga k zapisniku  
b) Zlatko Šajher je podal finančno poročilo TD Radenci za leto 2013 – priloga k zapisniku  
c) Predsednica nadzornega odbora Marija Grosman  je podala poročilo nadzornega odbora za 
leto 2013 – priloga k zapisniku 
d) predsednik verifikacijske komisije Drago Kocbek je seznani prisotne, da je občni zbor 
sklepčen     
 
K točki 4  
Župan g. Janez Rihtarič je povedal, da je zelo zadovoljen z našim delom, saj se naše delo v 
kraju opazi. Pohvalil nas je, da smo z denarjem, ki ga dobimo veliko naredili. Čestital je 
predsednici društva in vsem članom. Ugotavlja pa, da društva v občini premalo sodelujejo. 
Pomembno nalogo za organizacijo sodelovanja bi moral imeti Zavod za turizem in šport a ta 
nima posluha za to.  
 
SKLEP: Udeleženci občnega zbora so z dvigom rok soglasno potrdili v paketu vsa 
poročila za leto 2013.  
 
K točki 5 
Predsednica Karmen Žibret-Kavčič je predstavila program dela za leto 20014 – priloga k 
zapisniku  
SKLEP: Udeleženci občnega zbora so soglasno z dvigom rok sprejeli in potrdili program 
dela TD Radenci za leto 2014.  
 
Župan g. Janez Rihtarič je povedal, da smo vsi občini člani TD Radenci in bi morali skrbeti za 
svoj kraj. Seznanil nas je s programom dela občine. Žal mu je, da občani ne prihajajo na 
prireditve v dvorano hotela Radin, saj je ta skoraj vedno na pol prazna. Obljubil je, da nam bo 
občina vedno rada pomagal pri naših prireditvah. Povedal je, da dobro sodelujemo z občino in 
TD Kapela, kar je zelo dobro.  
 
K točki 6  
Predsednica Karmen Žibret-Kavčič je predstavila finančni plan za leto 2014 – priloga k 
zapisniku 
SKLEP: Udeleženci občnega zbora so soglasno z dvigom rok sprejeli in potrdili finančni 
plan TD Radenci za leto 2014.  
  
K točki 7  
Predlog UO za članarino v letu 2014 je enak lanskemu (ČI podaljšanje - 5€, ČI nova - 7€, 
mladina ČI podaljšanje - 3€, mladina ČI nova - 5€, KU podaljšanje - 9€, KU nova - 10€ in 
poštnina za Lipov list 2€).  



SKLEP: Udeleženci občnega zbora so z dvigom rok soglasno sprejeli in potrdili višino 
članarine za leto 2014.  
  
 
K točki 8  
Janez Rihtarič (župan občine Radenci): vesel je, da smo uspeli urediti park, zahvali se za 
naš prispevek. Letos bo spet prireditev v parku, na kateri bi se naj predstavila vsa društva iz 
občine. Seznani nas, da se gradi nov otroški vrtec, ki bo sprejel otroke septembra. Tudi takrat 
bo večja kulturna prireditev. Na koncu nam je zaželel uspešno delo še naprej.  
Jasna Divjak (predstavnica občine Radenci in TD Klopotec Kapela): Najprej je 
pozdravila vse prisotne in povedala, da se v kraju opazi, da TD Radenci opravlja svoje 
poslanstvo. Vesela je, da imamo na OŠ Radenci spet turistični podmladek. Pove, da dobro 
sodelujemo s TD Kapela in, da naj tako ostane še naprej.  
Tatjana Perša (Društvo prijateljev mladine): Vse prisotne pozdravi, zastavili smo si lep 
program, upa, da bo obisk na prireditvah vedno večji, želi še nadaljnjega sodelovanja. 
Drago Kocbek (predsednik sveta Zavoda za turizem in šport): povedal je, da direktorici 
Zavoda za turizem in šport poteče mandat in da bo nov razpis. Upa, da bo nov direktor ali 
direktorica več delal na sodelovanju z društvi in krajani. Ni vse v vizijah in zastavljenih 
programih – to je potem potrebno tudi izpeljati. Pove, da bi bilo bolje imeti manj dobrih 
prireditev in na tiste pritegniti ljudi iz cele Slovenije. Male prireditve obiskuje namreč 
premalo ljudi – niso tako zanimive.  
Niko Brus (predsednik KS Radenci): vse prisotne je najprej lepo pozdravil. Vidi se, da smo 
veliko in dobro delali. Tudi on upa, da bo z novim vodstvom Zavod za turizem in šport bolje 
delal. Seznanil nas je z delom KS (skrb za ceste, za pokopališče, ureditev spomenika treh dam 
v parku). Čestital nam je za dobro organizirane prireditve.  
 
K točki 9  
Član upravnega odbora Alen Kranjc je podal svoj odstop. Na njegovo mesto je bila 
predlagana gospa Ksenija Potočnik. 
SKLEP: Udeleženci občnega zbora so soglasno z dvigom rok potrdili za novega člana 
upravnega odbora gospo Ksenijo Potočnik.   
 
Predsednica delovnega predsedstva se zahvali vsem za sodelovanje in zaključi občni zbor ob 
19.10 uri.    
                                                                                                              V Radencih, 27. 2. 2014   
  
Zapisnikarica:                                Overitelja zapisnika:                         Predsednica delovnega  
Sonja Kuhar                                  Valerija Žnidarič Žitek                              predsedstva:                                         
                                                                                                                     Marija Grosman  
                                                       Dejan Berić 
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