
 

ŠPORTNO DRUŠTVO 
PARTIZAN DOLSKO 
Dolsko 55, 1262 Dol pri Ljubljani 
identifikacijska številka: 33154686 
internet: www.sddolsko.si 
E-pošta: sddolsko@gmail.com 

 

 

 

Poslovni račun odprt pri Novi ljubljanski banki št. SI56 0201 9001 4459 412 1/2 

  Zapisnik sestanka IO ŠD Partizan Dolsko 
 

 
DATUM: 28.6.2017, ob 19:00 uri v pisarni krajevnega urada KD Dolsko. 
 
Prisotni: Miha Bandalo, Marko Bokalič, Branka Čič, Darjan Mihelič, Tomaž Tičar. 
Opravičili: Matevž Bokalič. 
Odsoten: Sebastjan Kokalj. 
 
Dnevni red:  

1. potrditev korespondenčnih sklepov, 
2. način kako/kdaj prenoviti zaščitno peno v telovadnici, 
3. Izvedba turnirja v malem nogometu (Dolsko 2017, datum: 26.8., 2.9.), 
4. Nakup opreme za KTS, 
5. Razno. 

 
Na sestanku je bilo prisotnih 5 od 7 članov IO, s tem je bil IO sklepčen. 
 
Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet. 
 
 

Ad 1.)  

 

Potrditev korespondenčnih sklepov: 

 Za ŠD Zagorica je naše društvo doniralo dve mreži za gol, 

 Društvo bo kupilo in zamenjalo mreži za gola tudi na igrišču pri Kulturnem domu 
Dolsko, 

 Društvo je kupilo dve žogi za odbojko s tlačilko za telovadnico. 
 

Ad 2.)  

 

Način kako/kdaj prenoviti zaščitno peno v telovadnici: 

 Stopili smo v stik s potencialnim dobaviteljem Elan Inventa. 

 Potrebno se je dogovoriti glede izvajalca odstranitve stare pene in priprave 
podlage za montažo nove. 

 
 

Ad 3.)  

 

Izvedba turnirja v malem nogometu (Dolsko 2017): 

 Organizacija bo izvedena pod okriljem ŠD Partizan Dolsko. Pri izvedbi naj bi pomagali 

nekateri člani NK Dol iz Vidma. 

 Predlagani termin je sobota 26.8.2017 ali 2.9.2017 na igrišču pri Kulturnem domu 

Dolsko. 
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Ad 4.)  

 

Nakup opreme za KTS sekcijo: 

Se bodo zmenili na naslednjem sestanku sekcije. 

 

 

Ad 5.)  

 

Razno: 

 Predlaga se nakup novega radia oz. zvočnika za fitnes in telovadnico 
(aerobika). Preveriti je potrebno, če obstaja model, ki omogoča priklop 
brezžične slušalke za voditeljico aerobike. 

 Branka predlaga nakup treh novih step-ov za aerobiko. Preverila bo za ugodno 
varianto. 

 Avgusta in septembra se da reklamo v Pletenice za možnost plavanja preko 
društva v bazenu Fakultete za šport. V primeru zadostnega števila kandidatov 
(6 ali več) bo društvo kupilo prenosno letno karto. 

 21.10.2017 bo Tomaž Tičar zadnjič organiziral turnir v košarki. Za naprej bo 
potrebno najti drugega, ki bo pripravljen prevzeti organizacijo turnirjev. 

 Branka bo pripravila vse potrebno za prijavo na termine za skupine v telovadnici 
za naslednjo vadbeno sezono. 
 
 

Končano ob 20:05 uri. 
 
 
 Zapisal Dopolnil 
 Darjan Mihelič   
 


