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Zapisnik sestanka odbora KTS ŠD Partizan Dolsko 
 

DATUM: 18. 6. 2015, ob 20:00 uri v pisarni krajevnega urada 
 
Prisotni:  
Miha Bandalo, Marko Bokalič, Matevž Bokalič, Branka Čič 
opravičili: Klemen Kovačič, Darjan Mihelič, Sebastjan Kokalj. 
 
Dnevni red:  

1. Zbirka e-naslovov članov ŠD Partizan Dolsko 
2. Priprava in oblikovanje skupin za vadbo v letu 2015/2016 
3. Potrditev nove sekcije samoobrambe 
4. Odlok o stroških prostorov 
5. Razno 

 
Na sestanku so bili prisotni 4 od 7 članov IO, s tem je bil IO sklepčen. 
 
Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 1.) Zbirka e-naslovov članov ŠD Partizan Dolsko;  

Vodje sekcije do konca junija sporočijo e-mail naslove udeležencev sekcij. Seznam e-mailov 

se uporabi za mailing listo za splošno obveščanje o društvenih zadevah.  

 

Ad 2.) Priprava in oblikovanje skupin za vadbo v letu 2015/2016;  

Termini se dodelijo glede na oddane vloge za termine. Vloge se odprejo 1. 7. 2015. Končni 

termini bodo objavljeni do 25. 8. 2015. V primeru želje vadbe v istem terminu, imajo prednost 

skupine iz občanov, oziroma skupine, v katerih je večje število občanov in skupine, ki imajo 

termin vezan na druge organizirane dejavnosti (npr. tekmovanje v ligi).  

 

Ad 3.) Potrditev nove sekcije samoobrambe;  

Nova sekcija samoobrambe je potrjena na osnovi podane vloge. Miha objavi vabilo na vadbo v 

spletni strani.  

 

Ad 4.) Odlok o stroških prostorov; 

O problematiki kritja stroškov prostora v domu se povabi župana na ogled prostorov in na 

pogovor.  

 

Ad 5.) Razno;  

 - Društvo deluje v javnem interesu. Ko bo sestavljena mailing lista, se člane zaprosi, da 

podprejo društvo z namenitvijo dela dohodnine. 

 - Čiščenje prostorov društva se tekom poletja (junij, julij, avgust) izvaja enkrat tedensko. 

 - Člani IO do naslednjega sestanka razmislimo o predlogih za investicije. 

-  

Končano ob 21:20 uri. 

 
 
 Zapisal Dopolnil 
Matevž Bokalič                                                                                                           Miha Bandalo  
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