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Zapisnik sestanka IO ŠD Partizan Dolsko 
 

DATUM: 27. 10. 2016, ob 19:10 uri v pisarni krajevnega urada 

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

 
Dnevni red:  

1. Pregled realiziranih sklepov s prejšnjega sestanka 
2. Pregled stanja obstoječih vadečih skupin v telovadnici (morebitne posebnosti) 
3. Nakup zaščitnih blazin v telovadnici KD Dolsko 
4. 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.) Pregled realiziranih sklepov s prejšnjega sestanka;  

- nakup dveh samostoječih zastav: še čakamo ponudbe, 

- oglasna tabla: ponudbe še ni, 

- kuponi za tenis pri Hannah: Porabili smo vse kupone, za drugo leto se predlaga enako. 

- zamenjava Trim lige s Tekom na Murovico: Izvedeno. 

- sponzoriranje novoletnega tega s strani Vzajemne: Izvedeno. 

- Uporaba garderob pod telovadnico: Obveščeno. 

- Vzdrževanje in nakup novih naprav.  

 pari uteži: Namesto 6 kg in 8 kg, sta bila kupljena dva dodatna para železnih uteži 

2,5 kg, ki sta enaka obstoječim. 

 nakup nove naprave Abdominal Dip Chin Station: naprava je prevelika, ali zahteva 

poseg v steno. Naprave se ne kupi. 

- čiščenje telovadnice pred sezono: Urejeno. 

- podaljšanje karte za plavanje: Urejeno. 

- Nakup drobnega materiala: Še ni urejeno, potrebno urediti. 

 

Ad 2.) Pregled stanja obstoječih vadečih skupin v telovadnici;  

Skupine vadijo po urejenem urniku. 

 

Ad 3.) Nakup zaščitnih blazin v telovadnici KD Dolsko; 

Zaščitne blazine so dotrajane in jih je potrebno zamenjati. Pridobimo ponudbo in se 

dogovorimo o izvedbi z občino. 

 

Ad 4.) Razno; 

Vzdrževanje telovadnice: V primeru, da se pojavi pomanjkljivost, se o tem obvesti občino, ki 

komunicira s hišnikom, da pomanjkljivost odpravi. ŠD Dolsko skrbi le za športne rekvizite. 

Trenutne pomanjkljivosti: 

- Ne odpira se spodnje desno okno v telovadnici, 

- Ne odpira se prvo okno v fitnesu, 
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- Drug pisoar v moškem stranišču ne splakuje, 

- V kleti v shrambi na koncu hodnika je zelo vlažno, predlagamo, da se problem reši z 

vgradnjo prezračevalne rešetke na vrata, kot je to rešeno v shrambi pod stopnicami. 

Trenutne pomanjkljivosti Miha Bandalo sporoči občini in pridobi kontakt pristojnega hišnika oz. 

vzdrževalca, da lahko manjše okvare sporočamo neposredno. 

Sklep sprejet. 

 

Joga: Vadba joge se uvede pod enakimi pogoji kot aerobika. Po enem letu se na podlagi 

udeležbe odločimo o nadaljnji vadbi. Vadbo vodi Suzana Ribarič. 

Predlog sprejet. 

 

Financiranje prijavnin namizno-teniških turnirjev: Odobri se plačilo treh prijavnin na 

turnirje (3x15€) Luciji Grad in Marjanu Mencigarju na osnovi angažiranja pri organizaciji 

namizno-teniškega turnirja. 

Sklep sprejet. 

 

Grafična podoba ostalih sekcij oz. športov: Predlaga se izdelava grafične podobe oz. 

logotipa še za košarko in namizni tenis za namen razpoznavnosti društva na tekmovanjih. 

Poizve se o možnosti priprave logotipa. 

Predlog sprejet. 

 

Seznam ključev: Uredi se in tekoče ažurira seznam ključev, predvsem od telovadnice. 

Izdelati se je dal še en generalni ključ za predsednika, ker je on svojega predal občini za 

potrebe nočnega varnostnika. 

Predlog sprejet. 

 

 
Končano ob 20:15 uri. 
 
 
 Zapisal Dopolnil 
 Matevž Bokalič  Marko Bokalič 
 


