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Poročilo predsednika za leto 2015 
 
 

1. Vodstvo 

Društvo je je od občnega zbora v letu 2015 vodil Miha Bandalo z izvršnim odborom v sestavi: 
Marko Bokalič, Darjan Mihelič, Klemen Kovačič, Branka Čič, Matevž Bokalič in Sebastjan 
Kokalj. 
 
Društvo je imelo v letu 2015 tri sestanke. Zapisniki priloženi v prilogi. 
 
Ostali: 
Tajnik: Matevž Bokalič. 
Blagajničarka: Maja Zavrl. 
Nadzorni odbor: Nika Kokalj, Ana Bokalič, Gorazd Brodnik 
Računovodkinja: Mateja Remec. 
Odbor za vodenje telovadnice in fitnes sobe: Branka Čič in Marko Bokalič. 
 
 

2. Ostali sodelujoči 

Pri vzdrževalnih delih je pomagal Jaka Visinski (Fitnes soba ter ostala manjša vzdrževalna 
dela) in Miha Visinski (zunanje mreže). Za potrebe čiščenja in vzdrževanja higiene je skrbela 
Olga Vodnik. 
Delujoče sekcije: 

 Kolesarsko tekaška sekcija 

 Namiznoteniška sekcija 

 Košarkaška sekcija 

 Sekcija za aerobiko in pilates 

 Sekcija za samoobrambo 

 
Poročila vse sekcij v prilogi. 
Društvo je v letu 2015 za potrebe vodenja računov ter kvalitetne priprave letne bilance že 
drugo leto zapored najelozunanje računovodsko podjetje (Finagra, Mateja Remec s.p.). 
Letna bilanca in pogodba v prilogi. 
 
 

3. Izvedene naloge predsednika v letu 2015 

3.1. Priprava dokumenta Javnega razpisa z Šport za leto 2015. 
3.2. Izvedba osnovnih nalog za delovanje društva (plačevanje računov, vodenje evidence 
članov, izvedba sestankov, nakup opreme za člane ipd). 
3.3. Sodelovanje z občino (posredovanje zahtevkov in poročil). 
3.4. Pridobitev potrdila o tem, da Društvo deluje v javnem interesu 
3.5. Sestanki z občino glede odloka o najemu prostorov KO Dolsko. 
3.6. Sestanki z ostalimi člani glede upravljanja s prostori v KO Dolsko. 
3.7. Povezovanje z ostalimi športnimi društvi/klubi glede uporabe prostorov vadbe. 
3.8. Ažurno urejanje spletnega mesta sddolsko.si. 
3.9. Aktivno sodelovanje in koordiniranje projektov ostalih sekcij društva. 
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4.0. Obveščanje občanov o projektih športnega društva skozi na zunanjih medijih  (objave v 
občinskem glasilu, spletni strani občine, ipd) 
4.1. Posodobitev sistema obveščanja: Elektronsko obveščanje: Obveščanje naših članov na 
podlagi baze e-naslovov. 
4.2. Seznanjenje s protokoli posredovanja e-računov in s pravilniki. 
4.3. Seznanjenje s pravilniki glede priprav projektov. 
4.4. Aktivno udejstvovanje pri vključevanju otrok v športne aktivnosti v povezavi z ostalimi  
društvi/klubi. 
4.5. Sodelovanje z občino na podlagi vprašanj s športno – rekreativno tematiko.  
 
 

4. Pogled v prihodnost: 

4.1. Nadaljnja afirmacija društva v širši okolici predvsem s projekti (Novoletni tek, Tek okoli 
Ajdovščine, Košarkaški turnirji, igranje v Namiznoteniški ligi).  
4.2. Zastopati interese društva glede odloka o najemu prostorov v KD Dolsko. 
4.3. Športno društvo kot zgled (ambasador) aktivnega preživljanja prostega časa. 
4.4. Na podlagi odloka o uporabi občinskih prostorov še naprej zagovarjati enotno stališče o 
upravljanju s prostori v katerih društvo izvaja svoje dejavnosti. 
4.5. Društvo bo do leta 2017  uporabljalo ti. vezano knjigo računov. Vsi izdani računi na 
podlagi gotovinskega prejemka, bodo zavedeni v knjigi in potrjeni preko elektronske 
aplikacije. 
 
 
 
 
 
 
 

S Spoštovanjem, 
 

Miha Bandalo 
Predsednik ŠD Partizan Dolsko 

 


