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Zapisnik zbora članov ŠD Partizan Dolsko 2017 
 
 

DATUM in KRAJ: 16. 3. 2017, ob 19:00 uri v pisarni krajevnega urada. 

 
 
Prisotni:  
Miha Bandalo, Dušan Bartelj, Marko Bokalič, Matevž Bokalič, Branka Čič, Blaž Kink, Špela Majcen , 
Darjan Mihelič, Dušan Pustotnik, Nika Rovšek, Jelka Runtas, Robert Runtas, Tomaž Tičar, Vilko Tičar, 
Zlatka Tičar, Maja Zavrl, Srdjan Simič  
 
Opravičili: Gorazd Brodnik, Klemen Kovačič 

 
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 
vi. ostalih aktivnosti 

3. Razprava na poročila 
4. Razno 

 
Ob 19:00 ni bilo zbranih dovolj članov društva, zato je bil začetek zbora v skladu s 15. členom statuta 
prestavljen za 15 minut. Ob 19:15 se je zbralo 17 članov društva. 
 
Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet. 

 
Ad 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva 

 

Dušan Bartelj je odprl občni zbor, prisotnih je bilo 17 članov, s čimer je zagotovljena 

sklepčnost. 

Delovno predsedstvo: Dušan Bartelj 

Zapisnikar: Matevž Bokalič 

Overitelja zapisnika: Dušan Pustotnik, Blaž Kink 

 - Dnevni red in delovno predsedstvo sta bila soglasno potrjena. 

 

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

 

a) Poročilo predsednika 

Predsednik društva v letu 2016 je bil Miha Bandalo. Predsednik je predstavil vse člane 

izvršnega odbora, nadzornega odbora, blagajnika, računovodkinjo, odbor za telovadnico in 
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fitnes. Izvršni odbor je imel v letu 2016 3 sestanke, poleg tega pa še občni zbor. Vsa poročila 

so objavljena na spletni strani. Računovodstvo vodi podjetje Finagra, Matejka Remec, s.p..  

 

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

društva; izvedba osnovnih nalog, sklicevanje sestankov, sestanki z občino za upravljanje 

prostorov, zahtevkov in poročila, koordinacija s sekcijami znotraj društva, skrb za vsebino 

spletne strani, elektronsko obveščanje članov v obliki mailing liste). Povečali smo število 

vadbenih skupin v telovadnici, število vadečih v fitnesu, društvo je pridobilo status društva v 

javnem interesu, prijava na občinski razpis, prijave prireditev UE. V prihodnosti bo društvo 

utrdilo svoj položaj v lokalni skupnosti z nadaljnjim ozaveščanjem skupnosti, organizacijo 

vadbe in prirejanjem prireditev.  

 

V letu 2017 je predvidena organizacija (oz. pomoč pri) tradicionalnih prireditev (Tek in pohod 

na Murovico, Gozdni tek okoli Ajdovščine, Vzpon v Zagorico ter Novoletni tek), povečanje 

števila članov društev, sodelovanje z ostalimi organizacijami v občini pri organizaciji športnih 

prireditev. Želja je ponovna obuditev nogometnega turnirja ŠD Dolsko. Skupni cilj društva in 

občine za leto 2017 je tudi podpis pogodbe glede uporabe prostorov in povečanje pristojnosti 

društva za upravljanje s prostori, za katere društvo plačuje stroške. 

 

Predsednik Miha Bandalo je v 2016 postal član komisije za šport občine Dol pri Ljubljani. 

Predlagan je sestanka največjih treh športnih društev z županom in predlog, da se razpis za 

šport objavi prej.  

 - Poročilo priloženo 

 

b) Poročilo nadzornega odbora (poroča Jelka Runtas po poročilu NO) 

Nadzorni odbor se je v letu 2017 sestal enkrat, ko je pregledal delovanje v letu 2016. Zunanje 

računovodstvo zgledno skrbi za urejeno računovodstvo. Računi so v skladu s programom 

društva. NO ni dobil vpogleda v pogodbo o uporabnini občinskih prostorov. Kako bo rešena 

zahtevana uporaba davčne blagajne? Napačen datum na zapisniku IO v oktobru 2016. Ni bilo 

seznama ključev. Računi ustrezno odražajo program društva v skladu s sestanki izvršnega 

odbora. Pobrane članarine ustrezajo evidenci članstva. 

- Poročilo priloženo 

 

c) Poročila predstavnikov sekcij 

 

c1) Kolesarsko-tekaška sekcija (predstavi Miha Bandalo po poročilu Jernej Rebolja). 

KTS je najbolj aktivna sekcija, ki naredi največ za promocijo društva z organizacijo večjih 

športnih prireditev. V letu 2016 je delovanje KTS potekalo v skladu s programom. KTS je 

uspešno izpeljala predvidene prireditve. Organizirali smo 4 prireditve in piknik. Prireditve 12 ur 

vzponov na Janče nismo izvedli. Skupinsko smo se udeleževali več prireditev, npr. Novoletni 

tek (23 članov), Ljubljanski maraton (19 članov), Tek trojk (17 članov), Vzpon v Zagorico (16 

članov), Maraton Bovec (11 članov), itd. V KTS je bilo v letu 2016 aktivno vključenih 39 

članov. Na večini prireditev smo poskušali doseči udeležbo otrok, kar je še posebej uspelo s 

Cicibanovem in Kurirčkovem tekom v okviru Novoletnega, veliko udeležbo mlajših članov TSK 

Jub Dol na Teku okoli Ajdovščine ter udeležbo nekaj otrok na pohodi na Murovico. 
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Predstavljen program za leto 2017 vključuje Tek na Murovico, Tek okoli Ajdovščine, 

Kolesarski vzpon v Zagorico in Novoletni tek, vse prireditve pa združuje Juriš na 4. Za člane 

bomo organizirali tudi piknik. Želja po obuditvi skupne tedenske vadbe. 

 - Poročilo 2016 priloženo zapisniku 

 

c2) Košarkarska sekcija (predstavil Tomaž Tičar)  

V letu 2016 so bili organizirani trije turnirji: občinski, odprti in jesenski. Udeležba na turnirjih: 

otroci 2-3 ekipe, odrasli do 8 ekip. V letu 2017 je cilj ponovna organizacija treh turnirjev. 

Izpostavljen je velik obisk odprtega turnirja. Vadbe mladih ni in tudi ni v planu za naslednje 

leto, predvsem zaradi pomanjkanja razpoložljivega kadra. 

 - Poročilo priloženo 

 

c3) Namiznoteniška sekcija (predstavnik Darjan Mihelič)  

V letu 2016 je NT sekcija napredovala iz 5. v 4. ljubljansko rekreacijsko namiznoteniško ligo 

(LRNTL). Redna vadba 2x tedensko poteka od septembra. Sekcija ima 5 članov. Organizirali 

so en turnir, kjer je bila udeležba dobra, tako pri mladih, kot tudi starejših. Večina udeležencev 

so bili občani. Za 2017 je v načrtu ustaljena vadba in organizacija turnirja. 

 - Poročilo priloženo 

 

c4) Telovadnica, aerobika in pilates (predstavnici Branka Čič in Špela Majcen) 

Predstavnica je predstavila delovanje v telovadnici v letu 2016. Za 2017 ostane pravilnik 

vadbe v telovadnici in fitnes sobi enak. Pri določanju terminov na urniku ni bilo neskladij, urnik 

je bil vzpostavljen v septembru. 

V telovadnici aktivno vadi 18 skupin, oz. 108 članov, telovadnico dopoldan uporablja tudi 

enota vrtca Dolsko, ob petkih pa je na voljo tudi skupini iz TSK Jub Dol. Predstavnica 

povzame število članov in višino pobranih članarin po skupinah.  

Aerobika in pilates delujeta v okviru ŠD Dolsko že 15 oz. 4 leta; predstavnica je na kratko 

predstavila potek vadbe aerobike in pilatesa, kjer vadbo vodita voditeljici z ustrezno licenco. 

Vadba je planirana tudi v nadaljevanju. Za vadbo je izredno velik interes, ki že meji na 

zmogljivosti društva, zato bi bilo potrebno razmisliti o pomoči dodatnega vaditelja. Vadba joge 

ni negativno vplivala na število vadečih pri aerobiki in pilatesu. 

 - Poročilo priloženo 

 

c5) Samoobramba (predstavi Srdjan Simič) 

Sekcija je v letu 2016 redno trenirala tehnike samoobrambe enkrat tedensko v četrtkovem 

večernem terminu. Sekcija je imela 5 članov. Tradicija ekipe je 7-8 let. Za leto 2017 sekcija 

načrtuje podoben program. 

 - Poročilo priloženo 

 

Ostale aktivnosti 

 

Fitnes (poročilo pripravil Marko Bokalič): 

Člani vadijo po urniku, trenutno 34 (5 članic) s plačano članarino in dva ki je še nimata. 8 

članov je novih. Nekateri vadijo tudi večkrat v individualnih terminih proti plačilu dodatne 

vadnine. Slaba je udeležba na dveh terminih rezerviranih za KTS. Za menjavanje zajl na 
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opremi skrbi Jaka Visinski. Nabavljenih je bilo nekaj manjših novih rekvizitov. Za naslednje 

leto je predlagan utečen plan. 

- Poročilo priloženo 

 

Plavanje 

Z društveno prenosno karto za bazen na ljubljanski Fakulteti za šport je v letu 2016 plavalo 

6 plavalcev, predstavlja enako udeležbo kot v 2015. 

 

Ad 3.) Razprava na poročila 

 

Razprave na poročilo predsednika ni bilo. 

 

Razprava na poročilo nadzornega odbora.  

Davčna blagajna: Rok se je sicer iztekel, a je uporaba vezane knjige računov še vedno 

dovoljena. Rabimo jo samo dvakrat na leto. Za ažurne informacije in potrebe uvedbe nas bo 

obvestila računovodkinja. 

Seznam ključev je ažuriran v tabeli na Google Drive. 

Pogodbe z Občino Dol pri Ljubljani za uporabnino prostorov še ni, je pa tako s strani 

predsednika društva kot tudi s strani občine navedena kot cilj za leto 2017. 

 

Razprave na poročila sekcij 

Razpravljajo se je o načinu vadbe sekcije samoobrambe, kjer je Srdjan opisal postopek in 

filozofijo vadbe. 

 

Bistvene razprave na poročila ostalih sekcij ni bilo. 
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Ad 4.) Razno 

 

s strani prisotnih so bili podani naslednji predlogi ali vprašanja: 

 

 Članske izkaznice. 

– Članske izkaznice smo že imeli uvedene, a od tega ni bilo bistvene koristi, zato jih 

nimamo več. Zaenkrat tudi niso v planu za prihodnje.  

Vprašanje pojasnjeno; 

 

 Oprema fitnes.  

– Predlaga se nakup dveh novih armafleksov in novih žic, ki jih bo zmanjkalo.. 

o predlogu bo odločal IO; 

 

 Obnova opreme telovadnice. 

– Obnova varovalnih pen na stenah telovadnice je v planu za 2017.  

predlog je že sprejet s strani IO; 

 

 Nov član IO: 

– Namesto Klemena Kovačiča se v IO povabi Tomaž Tičar. 

Predlog soglasno sprejet; 

 

 

Končano ob 20:45. 
 
 
 Predsednik zbora članov Zapisal 
 Dušan Bartelj Matevž Bokalič  
 
 
 
 Podpisnik Podpisnik 
 Blaž Kink Dušan Pustotnik 
 


