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Zapisnik zbora članov ŠD Partizan Dolsko 2016 
 
 

DATUM in KRAJ: 24. 3. 2016, ob 18:00 uri v pisarni krajevnega urada. 
 
 
Prisotni:  

Miha Bandalo, Marko Bokalič, Matevž Bokalič, Mira Bokalič, Gorazd Brodnik, Branka Čič, Klemen 
Kovačič, Darjan Mihelič, Boštjan Repanšek, Jernej Rebolj, Nika Rovšek, Jelka Runtas 
 
Opravičili: Dušan Bartelj, Sebastjan Kokalj, Klemen Rovšek, Tomaž Tičar, Maja Zavrl, Boris Repnik 
 
 
Dnevni red:  

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva: 
2. Poročila  

a. predsednika,  
b. nadzornega odbora, 
c. predstavnikov sekcij, 

i. Kolesarsko-tekaška 
ii. Košarkarska 
iii. namiznoteniška 
iv. aerobika in pilates 
v. samoobramba 

3. Razprava na poročila 
4. Razno 

 
Ob 18:00 ni bilo zbranih dovolj članov društva, zato je bil začetek zbora v skladu s 15. členom statuta 
prestavljen za 15 minut. Ob 18:15 se je zbralo 11 članov društva. 
 
Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet. 

 
Ad 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva 

 

Gorazd Brodnik odprl občni zbor, prisotnih 11 članov, s čimer je zagotovljena sklepčnost. 

Delovno predsedstvo: Gorazd Brodnik  

Zapisnikar: Matevž Bokalič 

Overitelja zapisnika: Jernej Rebolj, Darjan Mihelič 

 

Ad 2.) Poročila predsednika, nadzornega odbora in predstavnikov sekcij  

 

a) Poročilo predsednika 

Predsednik društva v letu 2015 je bil Miha Bandalo. Predsednik je predstavil vse delujoče 

osebe v IO, blagajnika, računovodkinjo, odbor za telovadnico in fitnes, tajnika, nadzorni svet. 

Izvršni odbor je imel v letu 2015 4 sestanke. Računovodstvo vodi podjetje Finagra, Matejka 

Remec, s.p.. Za prehodno obdobje do leta 2017 društvo še ne bo uporabljajo davčne 

blagajne. Predsednik predstavi naloge, ki jih ima v društvu (priprava vseh dokumentov za 

delovanje društva; izvedba osnovnih nalog, sestanki z občino za upravljanje prostorov, 
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koordinacija s sekcijami znotraj društva, skrb za vsebino spletne strani, elektronsko 

obveščanje članov v obliki mailing liste). V prihodnosti bo društvo utrdilo svoj položaj v lokalni 

skupnosti z nadaljnjim ozaveščanjem skupnosti, organizacijo vadbe in prirejanjem prireditev. 

 - Poročilo priloženo 

 

b) Poročilo nadzornega odbora (poroča Nika Kokalj) 

Nadzorni odbor se je v letu 2015 sestal enkrat, enkrat pa so organizirali korespondenčno sejo. 

Uvedba zunanjega računovodstva je izboljšala računovodsko stanje, opozorili so na nekaj 

manjših pomanjkljivosti. Računi ustrezno odražajo program društva v skladu s sestanki 

izvršnega odbora. Odbor opozori tudi na nekaj pomanjkljivosti v zapisnikih sestankov 

izvršnega odbora in pozove k njihovi odpravi. Pobrane članarine ustrezajo evidenci članstva. 

- Poročilo priloženo 

 

c) Poročila predstavnikov sekcij 

 

c1) Kolesarsko-tekaška sekcija (predstavnik Jernej Rebolj). 

V letu 2015 je delovanje KTS potekalo v skladu s programom. Udeležba članov KTS na 

športnih prireditvah se je povečala. KTS je uspešno izpeljala predvidene prireditve. V KTS je 

aktivno vključenih 34 članov. V letu 2015 je KTS izvedla nakup kosa opreme za svoje člane. 

Predstavljen program za leto 2016 je podoben programu za 2015, dodana pa je prireditev 

12ur Janč. 

 - Poročilo in program 2016 priložena zapisniku 

 

c2) Košarkarska sekcija (delovanje predstavil Klemen Kovačič)  

V letu 2015 so bili organizirani trije turnirji: občinski, odprti in jesenski. Udeležba na turnirjih: 

otroci 2-3 ekipe, odrasli do 8 ekip. V letu 2016 je cilj ponovna organizacija treh turnirjev. 

 - Poročilo priloženo 

 

c3) Namiznoteniška sekcija (predstavnik Darjan Mihelič)  

V letu 2015 je NT sekcija igrala v 5. ljubljanski rekreacijski namiznoteniški ligi (LRNTL). Krožek 

namiznega tenisa se je med letom zaradi službenih obveznosti vaditeljice zaključil. Za 2016 

NT sekcija načrtuje napredovanje iz 5. v 4. ligo. Opaža se pomanjkanje zanimanja s strani 

otrok. 

 - Poročilo priloženo 

 

c4) Telovadnica,aerobika in pilates (predstavnica Branka Čič) 

Predstavnica je predstavila delovanje v telovadnici v letu 2015. Za 2016 ostane pravilnik 

vadbe v telovadnici in fitnes sobi enak. Pri določanju terminov na urniku so imeli prednost 

skupine z občani občine Dol pri Ljubljani. 

V telovadnici aktivno vadi 12 skupin, telovadnico uporablja tudi enota vrtca Dolsko, 

telovadnica pa je na voljo tudi skupini iz KTS Dol. Predstavnica povzame število članov in 

višino pobranih članarin po skupinah.  

Aerobika in pilates delujeta v okviru ŠD Dolsko že 14 let; predstavnica je na kratko predstavila 

potek vadbe aerobika in pilatesa, kjer vadbo vadita voditeljici z ustreznim izpitom. 

 - Poročilo priloženo 
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c5) Samoobramba (predstavi Miha Bandalo, po pooblastilu Simiča) 

Sekcija je v letu 2015 redno trenirala tehnike samoobrambe v skladu z usmeritvami za trening. 

Sekcija je imela 6 članov. Za leto 2016 sekcija načrtuje podoben program. 

 - Poročilo priloženo 

 

Ostale aktivnosti 

 

Fitnes (poročilo pripravil Marko Bokalič): 

Največji porast vadečih, trenutno 44. 

- Poročilo priloženo 

 

Plavanje 

Trenutno z društveno prenosno karto za bazen na ljubljanski Fakulteti za šport plava 6 

plavalcev, kar predstavlja 100% povečanje v letu 2015. 

 

Ad 3.) Razprava na poročila 

 

Razprave na poročilo predsednika ni bilo. 

 

Razprava na poročilo nadzornega odbora.  

Predsednik pojasni, da pogodba o vodenju poslovnih knjig za 2015 obstaja, a ni bila priložena 

dokumentaciji, ki jo je pregledal NO. Predsednik bo OŠ Janka Modra pozval za posodobitev 

pogodbe za uporabo telovadnice. Pogodba o uporabi prostorov z Občino Dol pri Ljubljani, ki jo 

je zahteval NO, nikoli ni obstajala. Zapisnike sestankov IO bomo popravili, v prihodnjih 

zapisnikih pa bomo bolj točno opredelili sklepe. 

 

Razprave na poročila sekcij 

Marko Bokalič je pohvalil delovanje KTS, Miha Bandalo je izpostavil pomembno povezovalno 

vlogo Novoletnega teka. Jernej Rebolj pohvali sodelovanje med društvi pri organizaciji 14. 

Gorskega teka in pohoda na Murovico. 

 

Razprava na delovanje košarkarske sekcije je bila v luči slabega zanimanja mladih za turnirje. 

Jernej Rebolj predlaga, da se skupinam mladine, ki igrajo košarko in nogomet na vaških 

igriščih, za motivacijo ponudi plačilo udeležbe na turnirju ali igranje v ligi. 

Predlaga tudi nakup mrež za na gole na zunanjem igrišču pri KD Dolsko. 

 

Razprave na poročila ostalih sekcij ni bilo. 
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Ad 4.) Razno 

 

s strani prisotnih so bili podani naslednji predlogi: 

 

 Pomoč pri organizaciji teka pri OŠ Janka Modra, ki bo predvidoma 21. maja. 

– Če bo do organizacije prišlo, bomo pri njej pomagali.  

predlog sprejet; 

 

 Naslednje leto bo ob 80. letnici smučarskega teka na Ajdovščini TSK Jub Dol 

organiziral tekmo v teku na smučeh, 2 kroga.  

– Če bodo ustrezni pogoji in bo prišlo do organizacije, bomo pri njej pomagali. 

predlog sprejet; 

 

 Sofinanciranje udeležbe članom namiznoteniške sekcije na turnirjih. 

– Jernej Rebolj je predlagal, da bi društvo krilo prijavnine za namiznoteniške turnirje, 

podobno kot KTS krije startnine. Predsednik je pojasnil, da je tak zahtevek že 

podala Lucija Grad. Predlaga se, da se v program sekcije vključi, da kdor pomaga 

pri organizaciji turnirjev, pri organizaciji igranja v LNRL oz. drugih aktivnostih, da se 

temu prizna vračilo prijavnin. Pogoj za (so)financiranje je, da člani zastopajo ŠD 

Partizan Dolsko, da vsak član obvesti ostale o načrtovanem obisku tekmovanja ali 

turnirja, hkrati pa namiznoteniška sekcija izvede tudi v letu 2016 večji 

namiznoteniški turnir odprtega tipa v občini, s katerim se kandidira tudi na razpisu 

za šport. Pri organizaciji po potrebi pomagajo tudi ostali člani društva.  

predlog sprejet; 

 

 Dodatne pobude: 

– Jernej Rebolj je podal predlog, da se opravi razgovor z Nuša Gašper, ki je izkazala 

interes za vodenje vadb. Boštjan Repanšek je predstavil pobudi KUD-a Dolsko, ki 

je zainteresiran za sodelovanje, kjer bi v vadbo in druženje vključili otroke in 

odrasle, ali v obliki varstva za otroke med vadbo odraslih, boot-campih, ipd. Nuša 

Gašper, ki je športni pedagog in ima izpit za vaditeljico za več aktivnosti. 

občni zbor predlaga, da se s izvršni odbor sestane s KUDom in Nušo Gašper, kjer 

se dogovori o možnostih in načinu sodelovanja; 

 

– Jernej Rebolj poda pobudo za nakup mrež za gole na nogometnem igrišču pri 

kulturnem domu Dolsko. Predlog je, da društvo vnaprej kupi mreže in jih 

zamenjamo,ko bosta obstoječi dotrajani – predvidoma spomladi. 

predlog sprejet; 

 

– Miha Bandalo predlaga, da bi naredili društveni koledar. Jernej Rebolj predlaga, da 

bi v garderobe na stene izobesile stare slike iz arhiva in pod slike dodali 

informativne napise. 

o predlogu bo odločal izvršni odbor; 
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– Dan odprtih vrat društva, septembra ob začetku vadbe ali v okviru jesenskega 

sejma s ciljem popularizacije društva in pritegnitve otrok. 

o predlogu bo odločal izvršni odbor; 

 

Končano ob 19:40. 
 
 
 Predsednik zbora članov Zapisal 
 Gorazd Brodnik Matevž Bokalič  
 
 
 
 Podpisnik Podpisnik 
 Jernej Rebolj Darjan Mihelič 
 


