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Zapisnik sestanka IO ŠD Partizan Dolsko 
 

DATUM: 16. 6. 2016, ob 19:10 uri v pisarni krajevnega urada 

 
Prisotni: Miha Bandalo, Marko Bokalič, Matevž Bokalič, Darjan Mihelič, Branka Čič, Klemen Kovačič 
Odsoten: Sebastjan Kokalj 
 
Dnevni red:  

1. pregled podanih predlogov, 
2. priprava in oblikovanje skupin za vadbo v letu 2016/2017, 
3. razno 

 
Na sestanku so bili prisotni 6 od 7 članov IO, s tem je bil IO sklepčen. 
 
Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet. 

 
Ad 1.) Pregled podanih predlogov;  

- Predsednik predlaga nakup dveh samostoječih zastav za postavitev na prireditvah, ki 

jih društvo pomaga organizirati.  

Predlog sprejet. 

 

- Predlog Jerneja Rebolja za oglasno tablo za montažo na ograjo pri nogometnem igrišču. 

Preveri se možnosti nakupa, pridobi ponudbo, nato se IO odloči o nakupu. 

 

- Predlog kuponov za tenis pri Hannah za člane društva je dodatno potrjen. Interesa 

članov zaenkrat sicer ni.  

 

- Predlog Jerneja Rebolja za zamenjavo Trim lige s Tekom na Murovico v prvi skupini 

občinskih športnih prireditev. Občini se predlaga, da se Trim liga umakne iz prve skupine 

občinskih športnih prireditev, namesto nje pa se v prvo skupino vključi Tek na Murovico, 

ki je letos izpadel iz organizacije v sklopu občinskega praznika.  

Predlog sprejet. 

 

- Sponzoriranje s strani Vzajemne. V začetku septembra moramo preveriti pogoje in 

možnosti nadaljnjega sponzoriranja naslednje leto. V kolikor podaljšanja sponzoriranja ne 

bo, zavarovanje do konca septembra prekinemo. 

 

- Uporaba garderob pod telovadnico. Po uporabi garderob pod telovadnico s strani 

drugih društev in organizacij (13., 20. in 27. maja), ki je bila dogovorjena z občino, 

garderobe niso bile počiščene. Občino je potrebno o tem obvestiti in da zunanje skupine 

v prihodnje poskrbijo za čiščenje garderob. 

 

- Vzdrževanje in nakup nove naprave.  

 Potreben je nakup para 6 kg in para 8 kg uteži, saj so se stare pokvarile.  

Nakup odobren.  

 Podan je bil predlog za nakup nove naprave Abdominal Dip Chin Station, ki bi se 

montirala na steno za. Pridobi se ponudbo za nakup kvalitetne naprave za razumno 
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ceno, nato se IO odloči o nakupu. 

 

- Čiščenje telovadnice pred sezono. Za zadnji teden avgusta se planira en dan za 

čiščenje telovadnice. 

 

- Podaljšanje karte za plavanje. Glede na dober odziv in interes obstoječih članov ter 

pridobivanje novih članov, se karto za plavanje podaljša. Prispevek članov za plavanje 

poleg članarine ostaja 20 €. 

 

- Nakup drobnega materiala. Potreben je nakup dveh zaves za tuš, podložke M8 (8.4) 

40kos za ciljna vrata.  

Nakup odobren. 

 

Ad 2.) Priprava in oblikovanje skupin za vadbo v letu 2016/2017;  

Termini se dodelijo glede na oddane vloge. Vloge se odprejo 1. 7. 2016. Končni termini bodo 

objavljeni do 25. 8. 2016. 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). Članarina, pogoji vadbe in hišni red 

v telovadnici in fitnesu se ne spreminjajo. 

 

Ad 3.) razno; 

Ni bilo razprave. 

 

 

 

 
Končano ob 20:15 uri. 
 
 
 Zapisal Dopolnil 
 Matevž Bokalič   
 


