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Zapisnik sestanka IO ŠD Partizan Dolsko 
 

DATUM: 26. 8. 2015, ob 20:00 uri v pisarni krajevnega urada 
 
Prisotni: Miha Bandalo, Marko Bokalič, Klemen Kovačič, Darjan Mihelič, Branka Čič 
Opravičili: Matevž Bokalič, Sebastjan Kokalj 
 
Dnevni red:  

1. obravnava prispelih vlog in začetek postopka oblikovanja urnika za telovadnico/fitnes, 
2. definiranje časovnice za pošiljanje e-mailov, 
3. predlogi za nakup opreme/investicije, 
4. obravnava problematike najema prostorov, 
5. razno. 

 
Na sestanku so bili prisotni 5 od 7 članov IO, s tem je bil IO sklepčen. 
 
Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 1.) obravnava prispelih vlog in začetek postopka oblikovanja urnika za telovadnico/fitnes;  

Branka Čič in Marko Bokalič predstavita osnutek urnika na osnovi vlog, ki so prispele preko 

internetne vloge za oddajo; vloge so pravočasno prispele in predstavnica za telovadnico je s 

posameznimi predstavniki skupin uskladila tudi termine, ki so bili najbolj zaželen (četrtek). 

Tako se je skupina Jesenko strinjala, da prihaja na vadbo v četrtek ob 18:00, skupina 

samoobramba pa prihaja na vadbo ob 21:00. 

 

Vadba v telovadnici se tudi na osnovi sklepa IO Društva prične s 1. 9. 2015; pogoji in 

članarina ostajata enaka kot v vadbeni sezoni 2014/2015; članarina se na račun društva 

nakaže do 1.11.2015. 

 

Karta za plavanje še ostaja; sprejet sklep, da tudi člani IO plačajo 20 € vadnine za plavanje. 

 

Ad 2.) definiranje časovnice za pošiljanje e-mailov;  

predstavnika obvestita vse vadeče, da je vadba možna s 1. 9. 2015 do 28. 8. 2015 z navedbo 

pogojev in višine članarine. 

 

Ad 3.) predlogi za nakup opreme/investicije;  

predstavnik košarkarske sekcije dal pobudo za nakup žog, kot vsako leto; nakup uteži za 

fitnes; popravilo okna in luči v telovadnici. Angažira se hišnika za popravilo. 

 

Ad 4.) obravnava problematike najema prostorov;  

ŠD predstavilo občini delovanje, in sedaj se čaka Niko Kokalj, da odda dokončno poročilo. 

Nudi pa ŠD Dolsko tudi prostor za vadbo TSK Jub Dol (fitnes +telovadnica), klubu Hannah bi 

dali tudi na možnost uporabo telovadnice za krožek tenisa.  
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Ad 5.) razno; 

 

Košarkaški turnir – 26. 9. 2015 že 6 leto zapored; problem je ker se prijavljajo na tekme 

prvoligaši in se potem skupine ne želijo prijavljati. 

 

Pink ponk liga - odločili so se, da bodo zopet igrali v ligi, zato vadba 2x tedensko 

 

 
 
Končano ob 21:20 uri. 
 
 
 Zapisala  
 Branka Čič   
 


